
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             ΕΡΓΟ:  Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού  
ΝΟΜΟΣ  ΑΡΤΑΣ                                                      Δήμου Αρταίων  

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αρ.Μελ.  11/2022                                       
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

      Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες επέκτασης, αποκατάστασης, 

αναβάθμισης και διευθέτησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού με στόχο τη 
βελτίωση του φωτισμού σε διάφορα σημεία του Δήμου. 

   Συγκεκριμένα, παρεμβάσεις θα γίνουν σε τμήματα των οδών Αυξεντίου, 
Πατσαλιά, Ε. Γαρουφαλλιά, Ασημάκη Κροκίδα, Ζάρρα, Καμηλών, 
Περικλέους, σε δημοτικό πεζόδρομο στους Κεραμάτες, στις Εργατικές 

Κατοικίες, στον πεζόδρομο της Ροδαυγής, διακοσμητικός φωτισμός στην 
πρόσοψη του Δημαρχείου, στην παιδική Χαρά της πλατείας Σκουφά, στην 

πλατεία της οδού Ταγματάρχη Παπακώστα, στην πλατεία Ροδαυγής και στις 
οδούς Σουλίου, Πέτα, Αγ. Νικολάου, Ευαγγελιστρίας, Κομνηνών, Ηρακλείτου 
& στις πλατείες Καραϊσκάκη & πλατεία Τριγώνου. 

Ειδικότερα: 

1) Σε τμήματα των οδών Αυξεντίου, Πατσαλιά, Ε. Γαρουφαλλιά, Ασημάκη 
Κροκίδα, Ζάρρα, Καμηλών, Περικλέους, Εργατικές Κατοικίες, πεζόδρομο 

Ροδαυγής & σε δημοτικό πεζόδρομο στους Κεραμάτες θα γίνει 
εγκατάσταση νέου δικτύου φωτισμού με ιστούς 4, 6 και 9 μέτρων και 

φωτιστικά led αστικού & οδικού φωτισμού, κατασκευή υπόγειου δικτύου, 
τοποθέτηση υπέργειου δικτύου και σύνδεση με ΔΕΔΔΗΕ. 

2) Στην πρόσοψη του Δημαρχείου θα τοποθετηθεί διακοσμητικός φωτισμός 

για επετειακές εορτές & παγκόσμιες ημέρες. Θα χρησιμοποιηθούν  
γραμμικές πηγές φωτός led (επιμήκη φωτιστικά), που έχουν ως 
αποτέλεσμα η δέσμη εκπομπής του φωτός να σχηματίζει κατακόρυφες 

λωρίδες φωτός από κάτω προς τα πάνω (up lighting).  

3) Στην παιδική Χαρά της πλατείας Σκουφά & στην πλατεία της οδού 

Σμηναγού Μπαλατσούκα θα γίνει αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων 
τύπου «κορυφής» με νέα τεχνολογίας led. 

4) Τέλος, στην οδό Σουλίου, Πέτα, Αγ. Νικολάου, Ευαγγελιστρίας, Κομνηνών, 

Ηρακλείτου & στις πλατείες, Καραϊσκάκη & πλατεία Σμηναγού 
Μπαλατσούκα, θα γίνει έλεγχος ασφαλούς λειτουργίας της 

ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του δημοτικού φωτισμού. 

 

    2    ΕΙΔΙΚΑ  

     Πριν την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να πληροφορηθεί 
από τους κοινωφελείς οργανισμούς (ΔΕΔΔΗΕ, ΟΤΕ, ΔEYΑA, κλπ) την πορεία 
των υπαρχόντων υπογείων δικτύων τους, επί της περιοχής που καταλαμβάνει 



το έργο. Για οποιαδήποτε βλάβη σημειωθεί στα παραπάνω δίκτυα, η 
αποκατάσταση τους θα τον βαρύνει αποκλειστικά.  

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των ανωτέρω 
εργασιών θα είναι καινούρια, προέλευσης αναγνωρισμένων εργοστασίων που 

θα καλύπτουν τα αναφερόμενα στο τιμολόγιο της μελέτης και θα είναι 
κατασκευασμένα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και ευρωπαϊκά 
πρότυπα.  

     Μετά το πέρας της κατασκευής και πριν την παράδοση σε λειτουργία 
(βεβαίωση περαίωσης του έργου) θα γίνουν μετρήσεις για την αντίσταση 
γειώσεως του συστήματος με διακριβωμένο όργανο (φωτοτυπία της 

διακρίβωσης του οργάνου οπωσδήποτε θα παραδοθεί στην υπηρεσία). Ο 
ανάδοχος του έργου, υποχρεούται να παραδώσει στην υπηρεσία Πρωτόκολλο 

Eλέγχου κατά ΕΛΟΤ ΗD 384 της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, 
υπογεγραμμένο. Σε περίπτωση που προκύψουν τιμές διαφορετικές  από τις 
τιμές που προβλέπονται από τους κανονισμούς θα λαμβάνεται μέριμνα, από 

τον εργολάβο, για τη βελτίωση της εγκατάστασης ώστε οι τιμές του 
πρωτοκόλλου να είναι σύμφωνες με την ισχύουσα  νομοθεσία χωρίς επιπλέον 

αμοιβή. 

          Κανονισμοί: 

      Για την ηλεκτρική εγκατάσταση θα τηρηθούν οι παρακάτω κανονισμοί : 

 Τα ισχύοντα ΠΕΤΕΠ/ΕΤΕΠ 05-07-01-00, ΠΕΤΕΠ/ΕΤΕΠ 05-07-02-00 
όπως και κάθε άλλο  ΠΕΤΕΠ/ΕΤΕΠ που είναι σε ισχύ έστω κι αν δεν 
κατονομάζεται ρητά. 

 Ελληνικός κανονισμός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΦΕΚ 
59Β΄/11.04.1995 

 Το διάταγμα περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτρικών εν γένει 
εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 89 Α΄/1912). 

 Οδηγίες ΔΕΗ 

 Διεθνείς Κανονισμοί και Τυποποιήσεις όπως DIN, VDE, BS, NEMA, ISO 
κτλ. 

 Προδιαγραφές ΕΛΟΤ 

 Οι κανόνες της τέχνης και της εμπειρίας για εξαιρετικής ποιότητας 
εργασίας, που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τεχνολογίες για 

παρόμοια έργα. 

 Οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας μέσω του Επιβλέποντα Μηχανικού. 

       Οι εγκαταστάσεις προτείνονται με γνώμονα: 

 Τις αισθητικές απαιτήσεις του χώρου. 

 Την ασφάλεια και αξιοπιστία και την μεγάλη διάρκεια ζωής . 

 Την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας με τον κατάλληλο σχεδιασμό. 

 
 

 



3  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 412.168,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 
Η χρηματοδότηση θα γίνει από ΣATA. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον 

προϋπολογισμό με Κ.Α. 30-7325.008 και με πίστωση  30.100,00 € για το 
2022.  

 

 

 

                                                                                                                       

                                                                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ   
Άρτα ___/_7_/_2022_ 

Ο Συντάξας 
 
 
 

Θεόδωρος Μπαλατσούκας 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

Τ.Ε  

Άρτα ___/_7_/_2022_ 
Η Προϊσταμένη Η/Μ 

 
 
 

Μιράντα Νούτση 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

Π.Ε  

Άρτα ___/_7_/_2022_ 
Η Δ/ντρια ΤΥΔ 

 
 
 

Σοφία Γρύλλια 
Τοπογράφος Μηχανικός 

Π.Ε  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ  

Έργο: Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αρταίων 

Δ.ΑΡΤΑΙΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

Θέση: ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 

 
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ  

 
 

Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  Α.Τ.  Κωδικός Άρθρου  
Μον. 
Μέτρ.  

Ποσότητες  

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ      

 ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ      

 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ      

1  
Καθαιρέσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός 
τύπου και οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή 
για την εξαγωγή ακεραίων πλακών  

001  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  22.20.1  m2  108  

2  
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για 
την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά 
μήκος δίκτυα ΟΚΩ.   

002  ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  3.12  m  440  

3  

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση 
των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του 
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για 
βάθος ορύγματος έως 4,00 m  

003  
ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
3.10.2.1  

m3  24  

4  
Εκσκαφή γιά την κατασκευή λάκκου βάσεως θεμελιώσεως 
τσιμεντοϊστού ήσιδηροϊστού Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες  

004  ΑΤΗΕ  9301.1  m3  5,12  

5  
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο 
προελεύσεως λατομείου   

005  ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  5.7  m3  18  

6  Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα   006  ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  4.13  m3  81,82  

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ      

1  Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.   007  ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Β-52  m2  108  

2  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25 και C25/30. Κατασκευή ρείθρων, 
επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με 
σκυρόδεμα C20/25.  

008  
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Β-
29.4.1  

m3  81,82  

3  
Αποξήλωση και επανοτοποθέτηση κυβόλιθων οιουδήποτε 
σχήματος και χρώματος   

009  ΝΕΤ ΥΔΡ  ν2922.1.1  m2  344  

 ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ      

1  Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.   010  ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Δ-1  m  150  

2  Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.   011  ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Δ-4  m2  30  

3  Ασφαλτική προεπάλειψη.   012  ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Δ-3  m2  30  

4  
Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση 
κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής 
ασφάλτου.  

013  ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Δ-8.1  m2  30  

 
ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

    

1  
Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φρεάτια έλξης και σύνδεσης 
υπογείων καλωδίων. Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm  

014  
ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.10.85.1  

Τεμ.  30  

2  

Φωτεινή σηματοδότηση - Εργασίες υποδομής φωτεινής 
σηματοδότησης - Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης 
καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης. Σιδηροσωλήνες 
γαλβανισμένοι ονομαστ.διαμέτρου DN 50 mm (σπείρωμα 2’’) και 
πάχους 3,2 χτ.  

015  
ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.20.40.1  

m  75  

3  
Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού - Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, 
πολύκλωνοι. διατομής 25 mm².  

016  
ΝΕΤ ΗΛΜ  
62.10.48.3  

m  180  

4  Καλώδιο ΝΥY τετραπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατομής: 4 Χ 4mm2   017  ΑΤΗΕ  9337.3.2  m  180  

5  
Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος 
Τετραπολικό - Διατομής 4 Χ 2,5 mm2  

018  ΑΤΗΕ  8773.5.2  m  260  

6  
Εύκαμπτος πλαστικός σωλήνας καλωδίων εσωτερικής 
διαμέτρου Φ50 mm   

019  ΑΤΗΕ  Ν9320  m  196  

7  
Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Πίλαρ οδοφωτισμού. Πίλλαρ 
οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων  

020  
ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.10.80.1  

Τεμ.  1  

8  Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ Νο1   021  ATHEN  9347.1  Τεμ.  1  

9  Κατασκευή μιας πλήρους παροχής ΔΕΗ   022  ATHEN  9352  Τεμ.  1  

10  Αποξήλωση ΠΙΛΛΑΡ   023  ΑΤΗΕ  Ν9413.1  Τεμ.  1  

11  
Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Χαλύβδινοι Ιστοί 
Οδοφωτισμού. Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 6,00 m, 
βαμένος σε χρώμα ανθρακί  

024  
ΝΕΤ Ν ΗΛΜ  
060.10.1  

Τεμ.  49  
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Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  Α.Τ.  Κωδικός Άρθρου  
Μον. 
Μέτρ.  

Ποσότητες  

12  
Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Χαλύβδινοι Ιστοί 
Οδοφωτισμού. Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m, 
βαμένος σε χρώμα ανθρακί  

025  
ΝΕΤ Ν ΗΛΜ  
060.10.1.2  

Τεμ.  10  

13  

Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φωτιστικά σώματα 
οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας 
διόδων φωτοεκπομπής (LED). Ισχύος 80W-100W χωρίς 
βραχίονα Ισχύος 80 - 100  W χωρίς βραχίονα.  

026  
ΝΕΤ Ν ΗΛΜ  
060.10.40.5  

Τεμ.  35  

14  

Καμπύλος μονός μεταλλικός '' Διακοσμητικός'' βραχίονας 
1000mmm Μονός καμπύλος βραχίονας οριζόντιας προβολής 
1,00m , διάμετρος σωλήνα 2ins και πάχος σιδηροσωλήνα 
3,65mm  

027  ATHEN  9330.1.2  Τεμ.  35  

15  Δίχτυ επισήμανσης αγωγού ρεύματος   028  ΑΤΗΕ  Ν9305  m  1295  

16  

Φωτεινή σηματοδότηση - Εργασίες υποδομής φωτεινής 
σηματοδότησης - Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων 
φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE). Σωλήνες 
από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 63 mm  

029  
ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.20.40.11  

m  150  

17  
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού κορυφής,ισχύος 40-60W με 
φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED). 
Ισχύος 40-60W  

030  ATHEN  060.10.40.7  Τεμ.  33  

18  Σιδηροιστός ηλεκτροφωτισμού  4μ.   031  ATHEN  9323.1.5  Τεμ.  18  

19  Ηλεκτρόδιο γείωσης   032  ΑΤΗΕ  9290.40.1.1  Τεμ.  17  

20  
Έλεγχος ασφαλούς λειτουργίας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 
ΦΟΠ   

033  ATHEN  9347.2  ημ  45  

21  
Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Αυτόματος 
ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Tετραπολικός 30 ma 4 x 40 A  

034  ΑΤΗΕ  Ν8918.2.2  Τεμ.  5  

22  

Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φωτιστικά σώματα 
οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας 
διόδων φωτοεκπομπής (LED). Ισχύος 80 - 110  W με βραχίονα 
βαμμένο σε χρώμα ανθρακί.  

035  
ΝΕΤ Ν ΗΛΜ  
060.10.40.6  

Τεμ.  25  

23  
Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φρεάτια έλξης και σύνδεσης 
υπογείων καλωδίων. Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x40 cm  

036  
ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.10.85.2  

Τεμ.  1  

24  
Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού - Αφαίρεση χαλυβδίνων 
ιστών φωτισμού. Αφαίρεση και μεταφορά ιστού ύψους μέχρι 
14,00 m.  

037  ΝΕΤ ΗΛΜ  62.10.1.1  Τεμ.  10  

25  
Τοπικός ελεγκτής DMX RDM, δημιουργίας σεναρίων φωτισμού 
για τα αντίστοιχα γραμμικά φωτιστικά RGBW   

038  ΑΤΗΕ  Ν5000.1.16  Τεμ.  2  

26  Γραμμικό φωτιστικό τύπου προβολέα wallwasher   039  ΑΤΗΕ  Ν8977.15  m  32  

27  
Φωτεινή σηματοδότηση - Εργασίες υποδομής φωτεινής 
σηματοδότησης - Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου 
γείωσης από χάλκινη πλάκα   

040  
ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.20.40.21  

Τεμ.  4  

 
 
 
                                                                                                                                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

Άρτα ___/_7_/__2022_ 
Ο Συντάξας 

 
 
 

Θεόδωρος Μπαλατσούκας 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε 

Άρτα ___/_7_/_2022_ 
Η Προϊσταμένη Η/Μ 

 
 
 

Μιράντα Νούτση 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε 

Άρτα ___/_7_/_2022_ 
Η Δ/ντρια ΤΥΔ 

 
 
 

Σοφία Γρύλλια 
Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ  

Έργο: Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αρταίων 

Δ.ΑΡΤΑΙΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

Θέση: ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 

 
Προϋπολογισμός Μελέτης  

 
 

Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Κωδικοί 
Αναθεώρηση

ς  

Μονά
δα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Έκπτ
ωση 
( % )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

 
1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ 
ΜΟΝΑΔΟΣ  

          

 1.1. ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ            

 1.1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ            

1  

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση 
πλακοστρώσεων δαπέδων 
παντός τύπου και οιουδήποτε 
πάχους. Χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την 
εξαγωγή ακεραίων πλακών  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
22.20.1  

 001  
ΟΙΚ 2236 
100,00% 

m2  108  7,9  0,00%  853,20   

2  

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων 
για την αντιμετώπιση 
προσθέτων δυσχερειών από 
διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα 
ΟΚΩ.   

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
3.12  

 002  
ΥΔΡ 6087 
100,00% 

m  440  15,5  0,00%  6.820,00   

3  

Εκσκαφή ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων σε έδαφος 
γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με 
πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, 
με την φόρτωση των 
προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου, την σταλία του 
αυτοκινήτου και την μεταφορά 
σε οποιαδήποτε απόσταση. 
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 
m  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
3.10.2.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-01-03-01 
003  

ΥΔΡ 6081.1 
100,00% 

m3  24  

10,65 
* 

(7,5+3
,15) 

0,00%  255,60   

4  

Εκσκαφή γιά την κατασκευή 
λάκκου βάσεως θεμελιώσεως 
τσιμεντοϊστού ήσιδηροϊστού 
Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες  

ΑΤΗΕ  
9301.1  

 004  
ΗΛΜ 10 
100,00% 

m3  5,12  38,3  0,00%  196,10   

5  
Στρώσεις έδρασης και 
εγκιβωτισμός σωλήνων με 
άμμο προελεύσεως λατομείου   

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
5.7  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-01-03-02 
005  

ΥΔΡ 6069 
100,00% 

m3  18  

14,45 
* 

(11,3+
3,15) 

0,00%  260,10   

6  
Καθαίρεση κατασκευών από 
άοπλο σκυρόδεμα   

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
4.13  

 006  
ΥΔΡ 6082.1 

100,00% 
m3  81,82  

23,75 
* 

(20,6+
3,15) 

0,00%  1.943,22   

      Αθροισμα Εργασιών :    10.328,22  10.328,22  

 1.1.2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ            

1  
Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, 
νησίδων κ.λ.π.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-52  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-02-02-00 
007  

ΟΔΟ 2922 
100,00% 

m2  108  13,8  0,00%  1.490,40   

2  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 
Κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25 και 
C25/30. Κατασκευή ρείθρων, 
επενδεδυμένων τάφρων, 
διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. 
με σκυρόδεμα C20/25.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-
29.4.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-01-01-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-02-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-03-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-04-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-05-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-07-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-03-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-04-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-05-00-00 

008  
ΟΔΟ 2522 
100,00% 

m3  81,82  104  0,00%  8.509,28   

Σε μεταφορά:  9.999,68 10.328,22 
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Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Κωδικοί 
Αναθεώρηση

ς  

Μονά
δα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Έκπτ
ωση 
( % )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 9.999,68 9.999,68 

3  

Αποξήλωση και 
επανοτοποθέτηση κυβόλιθων 
οιουδήποτε σχήματος και 
χρώματος   

ΝΕΤ ΥΔΡ  
ν2922.1.1  

 009   m2  344  14  0,00%  4.816,00   

      Αθροισμα Εργασιών :    14.815,68  14.815,68  

 1.1.3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ            

1  
Τομή οδοστρώματος με 
ασφαλτοκόπτη.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-1  

 010  
ΟΙΚ 2269.A 

100,00% 
m  150  1  0,00%  150,00   

2  
Ασφαλτική συγκολλητική 
επάλειψη.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-4  

 011  
ΟΔΟ 4120 
100,00% 

m2  30  0,45  0,00%  13,50   

3  Ασφαλτική προεπάλειψη.   
ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-3  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-03-11-01 
012  

ΟΔΟ 4110 
100,00% 

m2  30  1,2  0,00%  36,00   

4  

Ασφαλτικές στρώσεις 
κυκλοφορίας. Ασφαλτική 
στρώση κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 
m με χρήση κοινής ασφάλτου.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-8.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-03-11-04 
013  

ΟΔΟ 4521.Β 
100,00% 

m2  30  

7,88 * 
(7,702
+0,17

8) 

0,00%  236,40   

      Αθροισμα Εργασιών :    435,90  435,90  

 

1.1.4. ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ & 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚ
ΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

          

1  

Εγκαταστάσεις Φωτισμού 
Οδών - Φρεάτια έλξης και 
σύνδεσης υπογείων 
καλωδίων. Φρεάτιο έλξης 
καλωδίων 40x40 cm  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.10.85.1  

 014  
ΟΔΟ 2548 
100,00% 

Τεμ.  30  60  0,00%  1.800,00   

2  

Φωτεινή σηματοδότηση - 
Εργασίες υποδομής φωτεινής 
σηματοδότησης - 
Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι 
διέλευσης καλωδίων φωτεινής 
σηματοδότησης. 
Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι 
ονομαστ.διαμέτρου DN 50 mm 
(σπείρωμα 2’’) και πάχους 3,2 
χτ.  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.20.40.1  

 015  
ΗΛΜ 5 

100,00% 
m  75  12,5  0,00%  937,50   

3  

Συντήρηση εγκαταστάσεων 
φωτισμού - Αγωγοί γυμνοί 
χάλκινοι, πολύκλωνοι. 
διατομής 25 mm².  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
62.10.48.3  

 016  
ΗΛΜ 45 
100,00% 

m  180  5,7  0,00%  1.026,00   

4  
Καλώδιο ΝΥY τετραπολικό 
Καλώδιο ΝΥΥ διατομής: 4 Χ 
4mm2   

ΑΤΗΕ  
9337.3.2  

 017  
ΗΛΜ 102 
100,00% 

m  180  9,34  0,00%  1.681,20   

5  

Καλώδιο τύπου NYY γιά 
τοποθέτηση μέσα στο έδαφος 
Τετραπολικό - Διατομής 4 Χ 
2,5 mm2  

ΑΤΗΕ  
8773.5.2  

 018  
ΗΛΜ 47 
100,00% 

m  260  3,9  0,00%  1.014,00   

6  

Εύκαμπτος πλαστικός 
σωλήνας καλωδίων 
εσωτερικής διαμέτρου Φ50 
mm   

ΑΤΗΕ  
Ν9320  

 019   m  196  3  0,00%  588,00   

7  

Εγκαταστάσεις Φωτισμού 
Οδών - Πίλαρ οδοφωτισμού. 
Πίλλαρ οδοφωτισμού 
τεσσάρων αναχωρήσεων  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.10.80.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-07-01-00 
020  

ΗΛΜ 52 
100,00% 

Τεμ.  1  2500  0,00%  2.500,00   

8  Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ Νο1   
ATHEN  
9347.1  

 021   Τεμ.  1  450  0,00%  450,00   

9  
Κατασκευή μιας πλήρους 
παροχής ΔΕΗ   

ATHEN  
9352  

 022   Τεμ.  1  300  0,00%  300,00   

10  Αποξήλωση ΠΙΛΛΑΡ   
ΑΤΗΕ  
Ν9413.1  

 023   Τεμ.  1  45  0,00%  45,00   

11  

Εγκαταστάσεις Φωτισμού 
Οδών - Χαλύβδινοι Ιστοί 
Οδοφωτισμού. Χαλύβδινος 
ιστός οδοφωτισμού ύψους 
6,00 m, βαμένος σε χρώμα 
ανθρακί  

ΝΕΤ Ν ΗΛΜ  
060.10.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-07-01-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
05-07-02-00 

024  
ΗΛΜ 101 
100,00% 

Τεμ.  49  1150  0,00%  56.350,00   

Σε μεταφορά:  66.691,70 25.579,80 
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Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Κωδικοί 
Αναθεώρηση

ς  

Μονά
δα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Έκπτ
ωση 
( % )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 66.691,70 66.691,70 

12  

Εγκαταστάσεις Φωτισμού 
Οδών - Χαλύβδινοι Ιστοί 
Οδοφωτισμού. Χαλύβδινος 
ιστός οδοφωτισμού ύψους 
9,00 m, βαμένος σε χρώμα 
ανθρακί  

ΝΕΤ Ν ΗΛΜ  
060.10.1.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-07-01-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
05-07-02-00 

025  
ΗΛΜ 101 
100,00% 

Τεμ.  10  1350  0,00%  13.500,00   

13  

Εγκαταστάσεις Φωτισμού 
Οδών - Φωτιστικά σώματα 
οδοφωτισμού τύπου βραχίονα 
με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED). Ισχύος 
80W-100W χωρίς βραχίονα 
Ισχύος 80 - 100  W χωρίς 
βραχίονα.  

ΝΕΤ Ν ΗΛΜ  
060.10.40.5  

 026  
ΗΛΜ 103 
100,00% 

Τεμ.  35  680  0,00%  23.800,00   

14  

Καμπύλος μονός μεταλλικός '' 
Διακοσμητικός'' βραχίονας 
1000mmm Μονός καμπύλος 
βραχίονας οριζόντιας 
προβολής 1,00m , διάμετρος 
σωλήνα 2ins και πάχος 
σιδηροσωλήνα 3,65mm  

ATHEN  
9330.1.2  

 027  
ΗΛΜ 101 
100,00% 

Τεμ.  35  180  0,00%  6.300,00   

15  
Δίχτυ επισήμανσης αγωγού 
ρεύματος   

ΑΤΗΕ  
Ν9305  

 028   m  1295  2,58  0,00%  3.341,10   

16  

Φωτεινή σηματοδότηση - 
Εργασίες υποδομής φωτεινής 
σηματοδότησης - Σωλήνες 
προστασίας υπογείων 
καλωδίων φωτεινής 
σηματοδότησης από 
πολυαιθυλένιο (HDPE). 
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο 
(HDPE) διαμέτρου DN 63 mm  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.20.40.11  

 029  
ΗΛΜ 5 

100,00% 
m  150  6,4  0,00%  960,00   

17  

Φωτιστικά σώματα 
οδοφωτισμού κορυφής,ισχύος 
40-60W με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED). Ισχύος 
40-60W  

ATHEN  
060.10.40.7  

 030   Τεμ.  33  500  0,00%  16.500,00   

18  
Σιδηροιστός ηλεκτροφωτισμού  
4μ.   

ATHEN  
9323.1.5  

 031   Τεμ.  18  400  0,00%  7.200,00   

19  Ηλεκτρόδιο γείωσης   
ΑΤΗΕ  
9290.40.1.1  

 032   Τεμ.  17  32,66  0,00%  555,22   

20  
Έλεγχος ασφαλούς 
λειτουργίας ηλεκτρολογικής 
εγκατάστασης ΦΟΠ   

ATHEN  
9347.2  

 033   ημ  45  20  0,00%  900,00   

21  

Αυτόματος ηλεκτρονικός 
διακόπτης διαρροής 
Αυτόματος ηλεκτρονικός 
διακόπτης διαρροής 
Tετραπολικός 30 ma 4 x 40 A  

ΑΤΗΕ  
Ν8918.2.2  

 034   Τεμ.  5  46,65  0,00%  233,25   

22  

Εγκαταστάσεις Φωτισμού 
Οδών - Φωτιστικά σώματα 
οδοφωτισμού τύπου βραχίονα 
με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED). Ισχύος 
80 - 110  W με βραχίονα 
βαμμένο σε χρώμα ανθρακί.  

ΝΕΤ Ν ΗΛΜ  
060.10.40.6  

 035  
ΗΛΜ 103 
100,00% 

Τεμ.  25  620  0,00%  15.500,00   

23  

Εγκαταστάσεις Φωτισμού 
Οδών - Φρεάτια έλξης και 
σύνδεσης υπογείων 
καλωδίων. Φρεάτιο έλξης 
καλωδίων 60x40 cm  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.10.85.2  

 036  
ΟΔΟ 2548 
100,00% 

Τεμ.  1  100  0,00%  100,00   

24  

Συντήρηση εγκαταστάσεων 
φωτισμού - Αφαίρεση 
χαλυβδίνων ιστών φωτισμού. 
Αφαίρεση και μεταφορά ιστού 
ύψους μέχρι 14,00 m.  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
62.10.1.1  

 037  
ΗΛΜ 101 
100,00% 

Τεμ.  10  70  0,00%  700,00   

Σε μεταφορά:  89.589,57 25.579,80 

 
  



Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αρταίων Σελίδα 4 από 4 

 

 

Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Κωδικοί 
Αναθεώρηση

ς  

Μονά
δα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Έκπτ
ωση 
( % )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 89.589,57 89.589,57 

25  

Τοπικός ελεγκτής DMX RDM, 
δημιουργίας σεναρίων 
φωτισμού για τα αντίστοιχα 
γραμμικά φωτιστικά RGBW   

ΑΤΗΕ  
Ν5000.1.16  

 038   Τεμ.  2  1850  0,00%  3.700,00   

26  
Γραμμικό φωτιστικό τύπου 
προβολέα wallwasher   

ΑΤΗΕ  
Ν8977.15  

 039   m  32  890  0,00%  28.480,00   

27  

Φωτεινή σηματοδότηση - 
Εργασίες υποδομής φωτεινής 
σηματοδότησης - Προμήθεια 
και τοποθέτηση ηλεκτροδίου 
γείωσης από χάλκινη πλάκα   

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.20.40.21  

 040  
ΗΛΜ 45 
100,00% 

Τεμ.  4  120  0,00%  480,00   

      Αθροισμα Εργασιών :    188.941,27  188.941,27  

            

 
Εργασίες Προυπολογισμού   214.521,07  

Γ.Ε & Ο.Ε (%)  18,00%  38.613,79  

Σύνολο :   253.134,86  
Απρόβλεπτα (%)  15,00%  37.970,23  

Σύνολο :   291.105,09  
Ποσό για αναθεωρήσεις   41.288,46  

Σύνολο :   332.393,55  
Φ.Π.Α. (%)  24,00%  79.774,45  

Γενικό Σύνολο :   412.168,00  
 
 
 
                                                                                                                                                               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
 

Άρτα ___/_7_/__2022_ 
Ο Συντάξας 

 
 
 

Θεόδωρος Μπαλατσούκας 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε 

Άρτα ___/_7_/_2022_ 
Η Προϊσταμένη Η/Μ 

 
 
 

Μιράντα Νούτση 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε 

Άρτα ___/_7_/_2022_ 
Η Δ/ντρια ΤΥΔ 

 
 
 

Σοφία Γρύλλια 
Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ  

Έργο: Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αρταίων  

Δ.ΑΡΤΑΙΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

Θέση: ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ  

 
Προϋπολογισμός Μελέτης  

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 
 

 

Είδη Εργασιών  Δαπάνη ( € )  

1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ  214.521,07  

1.1. ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  214.521,07  

1.1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ  10.328,22  

1.1.2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  14.815,68  

1.1.3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ  435,90  

1.1.4. ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  188.941,27  

 
Εργασίες Προυπολογισμού   214.521,07  

Γ.Ε & Ο.Ε (%)  18,00%  38.613,79  

Σύνολο :   253.134,86  
Απρόβλεπτα (%)  15,00%  37.970,23  

Σύνολο :   291.105,09  
Ποσό για αναθεωρήσεις   41.288,46  

Σύνολο :   332.393,55  
Φ.Π.Α. (%)  24,00%  79.774,45  

Γενικό Σύνολο :   412.168,00  
 
 
                                                                                                                                                                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Άρτα ___/_7_/__2022_ 
Ο Συντάξας 

 
 
 

Θεόδωρος Μπαλατσούκας 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε 

Άρτα ___/_7_/_2022_ 
Η Προϊσταμένη Η/Μ 

 
 
 

Μιράντα Νούτση 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε 

Άρτα ___/_7_/_2022_ 
Η Δ/ντρια ΤΥΔ 

 
 
 

Σοφία Γρύλλια 
Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ  

Έργο: Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού 
Δήμου Αρταίων 

Δ.ΑΡΤΑΙΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

Θέση: ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 

 
Τιμολόγιο Μελέτης  

 
 

A.T.: 001  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.20.1  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και 

οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή 
ακεραίων πλακών  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2236  100,00%  

 
      Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, 
μαρμάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου, κλπ), με το κονίαμα 
στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων 
καθαιρέσεως προς φόρτωση.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 7,90      
 

A.T.: 002  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 3.12  Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την 

αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος 
δίκτυα ΟΚΩ.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6087  100,00%  

 
      Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω από 
δίκτυα Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας τοπικού χαρακτήρα, υποστηριζόμενα / 
αντιστηριζόμενα ή μη, ανά μέτρο μήκους συναντώμενου αγωγού κατά μήκος του σκάμματος.  
 
Νοείται δε αγωγός μέσα στο σκάμμα και ο παραμένων μέσα σ΄ αυτό κατά το μεγαλύτερο μέρος της 
διατομής του (πάνω από 50%). Περισσότεροι του ενός αγωγοί περιλαμβανόμενοι σε ιδεατό κύλινδρο 
με άξονα τον άξονα του μεγαλύτερου αγωγού και διαμέτρου 1,00 m θεωρούνται ως ένας αγωγός. 
Εφόσον υπάρχουν έξω από τον παραπάνω κύλινδρο άλλοι αγωγοί καταβάλλεται ακόμη μία φορά η 
τιμή αυτή.  
 
Στο παρόν άρθρο δεν περιλαμβάνονται οι τυχόν απαιτούμενες εργασίες υποστήριξης, αντιστήριξης ή 
υποθεμελίωσης του δικτύου. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη ή/και τις οδηγίες των αρμοδίων ΟΚΩ και θα επιμετρώνται σύμφωνα με τα οικεία 
άρθρα του Τιμολογίου. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) συναντώμενου αγωγού που προκαλεί δυσχέρεια εκσκαφής.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 15,50      
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A.T.: 003  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 
3.10.2.1  

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των 
προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και 
την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 
4,00 m  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6081.1  100,00%  

 
      Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες περιλαμβανομένων 
και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος 
κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με  οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς 
χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με 
άντληση), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ''Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων''.  
 
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδας του άρθρου.  
 
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν 
προβλέπεται άλλως στην μελέτη.  
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν  απαιτούνται), 
η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που 
να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα  με τον 
τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).   
 
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 2,00 m 
συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε 
ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη. 
 
Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε 
ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγματος 
και της διαχείρισης των προϊόντων. 
 
Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την 
μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση των 
προϊόντων εκσκαφών.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 10,65  [*] (7,5+3,15)  
 

A.T.: 004  
 
ΑΤΗΕ 9301.1  Εκσκαφή γιά την κατασκευή λάκκου βάσεως θεμελιώσεως 

τσιμεντοϊστού ήσιδηροϊστού Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 10  100,00%  
 
      Εκσκαφή γιά την κατασκευή λάκκου βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοϊστού ή σιδηροϊστού 
οιωνδήποτε διαστάσεων που θα γίνει με οιονδήποτε τρόπο χωρίς την χρησιμοποίηση εκρηκτικών και 
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με την υποστήριξη των πρανών, μόρφωση πυθμένα, την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής και την 
απόρριψή τους σε θέσεις που επιτρέπονται από την αστυνομία  Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες  
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 38,30      
 

A.T.: 005  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 5.7  Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως 

λατομείου   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6069  100,00%  
 
      Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων'' 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 
 
α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου. 
β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα. 
γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή 
ζημιών στην σωληνογραμμή. 
 
Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m³) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την 
μελέτη γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών)    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 14,45  [*] (11,3+3,15)  
 

A.T.: 006  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 4.13  Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6082.1  100,00%  
 
      Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και στάθμη από 
το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους απαιτουμένων ικριωμάτων 
και αντιστηρίξεων για την εξασφάλιση παρακειμένων κατασκευών, με την φόρτωση των προϊόντων 
καθαίρεσης και την μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) πραγματικού όγκου καθαιρουμένης κατασκευής, με βάση αναλυτική 
επιμέτρηση.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 23,75  [*] (20,6+3,15)  
 

A.T.: 007  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-52  Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 2922  100,00%  
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      Πλακόστρωση πεζοδρομίων, νησίδων κλπ, με τσιμεντόπλακες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων 
0,50 x 0,50 m, πάχους 5 cm, αντιολισθηρές, με επιφανειακή στοιβάδα από λευκό τσιμέντο, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-02-02-00 ‘’Πλακοστρώσεις - Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών’’ 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
· η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των τσιμεντοπλακών και των υλικών στερέωσης και 
αρμολόγησης,  
· η τοποθέτηση των τσιμεντοπλακών, η έδραση επί στρώσεως ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος πάχους 
2,5 - 3,0 cm, αποτελούμενου από ένα μέρος ασβέστη, πέντε μέρη καθαρής άμμου και 180 kg 
τσιμέντου ανά m³,  
· η αρμολόγηση με τσιμεντομαρμαροκονία με λευκό τσιμέντο σε αναλογία 650 kg τσιμέντου ανά m³ 
μαρμαροκονίας και ο καθαρισμός των αρμών .  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο έτοιμης πλακοστρώσεως.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 13,80      
 

A.T.: 008  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-
29.4.1  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C20/25 και C25/30. Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, 
διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 2522  100,00%  

 
      Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα 
που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή 
λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης 
κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, 
αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα. 
  
Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται: 
 
· η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής 
εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου 
σκυροδέματος,  
· η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης 
φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών 
επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση 
(συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),  
· τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση, 
ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος 
· η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση 
καθώς  
· η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής 
κενών,  
· η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών.  
· η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη 
σκλήρυνσή του,  
 
Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας: 
 
· οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,  
· οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των 
πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, 
προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),  
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· η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,  
· οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών 
διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας  
· η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών 
που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει του 
οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή 
κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ). 
 
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς όγκους, 
σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση 
προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής 
μέχρι 10 cm² και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που 
διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος. 
 
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις 
διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε 
λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 
 
Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω 
πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά 
από εκσκαφή.  
 
Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν 
εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική 
εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την 
διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες 
προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 
 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε 
τύπο κατασκευής: 
 
01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά εργοταξιακού σκυροδέματος 
01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος  
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος 
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 
01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
01-03-00-00: Ικριώματα 
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 
01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα. 
 
 
Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων και στερεών εγκιβωτισμού, επενδύσεις τριγωνικών και τραπεζοειδών 
τάφρων και κοίτης ρεμάτων, διαμορφώσεις πυθμένα φρεατίων προς εξασφάλιση ομαλής ροής, 
στρώσεις φθοράς μέσα σε οχετούς, διαμορφώσεις ρύσεων και στρώσεις προστασίας στεγάνωσης 
γεφυρών με σκυρόδεμα C20/25.  
 
Στο άρθρο αυτό υπάγονται και οι τάφροι, κράσπεδα, ρείθρα, κρασπεδόρειθρα κλπ, που 
κατασκευάζονται με χρήση μηχανημάτων συνεχούς διάστρωσης σκυροδέματος (slip-form pavers 
τύπου GOMACO ή αναλόγου).    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΤΕΣΣΕΡΑ     
 (Αριθμητικώς): 104,00      
 

A.T.: 009  
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ΝΕΤ ΥΔΡ 
ν2922.1.1  

Αποξήλωση και επανοτοποθέτηση κυβόλιθων οιουδήποτε σχήματος 
και χρώματος   

 
      Αποξήλωση και επανατοποθέτηση κυβόλιθων οιουδήποτε σχήματος και χρώματος. Δηλαδή 
αποξήλωση και τοποθέτηση κυβολίθων οιουδήποτε σχήματος και χρώματος, πάχους 5-6εκ. 
(σύμφωνα με τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας), επί στρώματος άμμου. Στην τιμή περιλαμβάνεται 
η δαπάνη προμήθειας, μεταφοράς στον τόπο του έργου και διάστρωσης της άμμου, η οποία πρέπει 
να είναι καθαρή και να μην περιέχει προσμίξεις άλλων υλικών πάνω από 3% ( άργιλλο, χώμα κ.λ.π.), 
η δε κοκκομετρική της διαβάθμιση να είναι με μέγιστη διάμετρο 7mm με τουλάχιστον 80% του υλικού 
κάτω των 4mm. Το πάχος της άμμου, αφού γίνει η συμπύκνωση, πρέπει να είναι 30 έως 50mm. 
Επίσης περιλαμβάνεται  η δαπάνη τοποθέτησης αυτών με το χέρι στεγνά ( χωρίς κονίαμα), το ένα 
δίπλα στο άλλο και σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη συμπίεσης 
των κυβόλιθων με δονητικές πλάκες. Στα πλάγια τελειώματα του δαπέδου χρειάζεται οι κυβόλιθοι να 
κόβονται με κατάλληλο κόφτη. Περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας και διάστρωσης άμμου 
λεπτής κοσκινισμένης ποταμού, πάνω από το συμπιεσμένο δάπεδο, για ένα πρώτο γέμισμα των 
αρμών. Η εργασία αυτή επαναλαμβάνεται και με άλλες στρώσεις άμμου μέχρι της πλήρους 
σφραγίσεως των αρμών και την τέλεια εφαρμογή των κυβόλιθων. Τέλος ακολουθεί καθάρισμα του 
δαπέδου από την άμμο.  
Τιμή ανά Τετραγωνικό μέτρο (1m2)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ     
 (Αριθμητικώς): 14,00      
 

A.T.: 010  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-1  Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2269.A  100,00%  
 
      Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους, 
με χρήση ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόμενα όρια της 
κοπής και να προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών. 
 
Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, 
τιμολογούνται ως ‘’Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες’’  
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ     
 (Αριθμητικώς): 1,00      
 

A.T.: 011  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-4  Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 4120  100,00%  
 
      Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος (π.χ. προστασίας 
μεμβρανών στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο 
ή ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, 
σε υπόγεια και υπαίθρια έργα. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
· η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου 
παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  
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· η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση, 
φύλαξη κλπ.), ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και 
χειρωνακτική υποβοήθηση, 
· η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο 
διανομέα ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν 
απαιτείται). 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΣΑΡΑΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 0,450      
 

A.T.: 012  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-3  Ασφαλτική προεπάλειψη.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 4110  100,00%  
 
      Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο ασφαλτικό 
γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα, 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 ''Ασφαλτική προεπάλειψη''. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
· η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου 
παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  
· η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση, 
φύλαξη κλπ.),  
· ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική 
υποβοήθηση,  
· η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο 
διανομέα ασφάλτου (Federal),  
· η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),  
· η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή προμήθειας και 
μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1,20      
 

A.T.: 013  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-
8.1  

Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 4521.Β  100,00%  

 
      Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την 
έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 ''Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου''.  
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
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· η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι 
την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 
· η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως  
· η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher 
· η σταλία των μεταφορικών μέσων 
· η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η 
προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 
· η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την 
εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 
 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και 
χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της και 
τον τύπο της χρησιμοποιουμένης ασφάλτου.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 7,88  [*] (7,702+0,178)  
 

A.T.: 014  
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.10.85.1  

Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φρεάτια έλξης και σύνδεσης 
υπογείων καλωδίων. Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 2548  100,00%  

 
      Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, 
οπλισμένο με δομικό πλέγμα Β500C, με τοιχώματα ελαχίστου πάχους 10 cm για τα φρεάτια έλξης και 
15 cm για τα φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
· η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος 
· η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου φρεατίου 
· η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων  
· στεγανό κάλυμμα από μπακλαβωτή λαμαρίνα εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο μέσω ελαστικού 
παρεμβύσματος, με διάταξη μανδάλωσης με χρήση ειδικού εργαλείου και αντισκωριακή προστασία 
(διπλή στρώση rust primer ψευδαργύρου και διπλή στρώση εποξειδικής βαφής) 
· η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη  
 
Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 60,00      
 

A.T.: 015  
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.20.40.1  

Φωτεινή σηματοδότηση - Εργασίες υποδομής φωτεινής 
σηματοδότησης - Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων 
φωτεινής σηματοδότησης. Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι 
ονομαστ.διαμέτρου DN 50 mm (σπείρωμα 2’’) και πάχους 3,2 χτ.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 5  100,00%  

 
      Κατασκευή σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων σηματοδότησης υπό το οδόστρωμα ή στις θέσεις 
τεχνικών με γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες με ραφή και σπείρωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από 
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χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομαστικής διαμέτρου (DN) και πάχους τοιχώματος 
όπως αναφέρεται παρακάτω. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, του 
γαλβανισμένου σύρματος έλξης καλωδίων, των γαλβανισμένων ειδικών τεμαχίων, η τοποθέτηση και 
σύνδεση των σωλήνων, η τοποθέτηση του σύρματος έλξης καλωδίων, η επισήμανση των σωλήνων 
καθώς και η συγκρότηση δέσμης σωλήνων, όπου προβλέπεται.  
 
Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με σκυρόδεμα 
τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΩΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 12,50      
 

A.T.: 016  
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
62.10.48.3  

Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού - Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, 
πολύκλωνοι. διατομής 25 mm².  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 45  100,00%  

 
      Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού, 
περιλαμβανομένων όλων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, 
ακροδέκτες, πέδιλα, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των 
μετρήσεων και ελέγχων. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) γυμνού χάλκινου αγωγού    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 5,70      
 

A.T.: 017  
 
ΑΤΗΕ 9337.3.2  Καλώδιο ΝΥY τετραπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατομής: 4 Χ 4mm2   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 102  100,00%  
 
      Καλώδιο ΝΥY , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος μέτρου 
καλωδίου ΝΥY, 1000 W μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή τσιμεντοσωλήνα.  τετραπολικό Καλώδιο ΝΥΥ 
διατομής: 4 Χ 4mm2   
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 9,34      
 

A.T.: 018  
 
ΑΤΗΕ 8773.5.2  Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τετραπολικό - 

Διατομής 4 Χ 2,5 mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 47  100,00%  
 
      Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και 
επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ) 
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και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη 
και κανονική λειτουργία  Τετραπολικό - Διατομής 4 Χ 2,5 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 3,90      
 

A.T.: 019  
 
ΑΤΗΕ Ν9320  Εύκαμπτος πλαστικός σωλήνας καλωδίων εσωτερικής διαμέτρου Φ50 

mm   
 
      Εύκαμπτος πλαστικός σωλήνας καλωδίων εσωτερικής διαμέτρου Φ50 mm , σύμφωνα με την 
Τ.Σ.Υ και τις Προδιαγραφές, δηλαδή προμήθεια των σωλήνων,μεταφορά επι τόπου και εγκατάσταση 
πάνω στον ξυλότυπο υπόγειας διάβασης με τα μικρουλικά στερεώσεως και την εργασία 
εγκαταστάσεως.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 3,00      
 

A.T.: 020  
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.10.80.1  

Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Πίλαρ οδοφωτισμού. Πίλλαρ 
οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  

 
      Στεγανά μεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών οδοφωτισμού (πίλλαρ), βαθμού προστασίας 
ΙΡ55 για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, με την βάση έδρασής τους από σκυρόδεμα, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-07-01-00 ''Υποδομή οδοφωτισμού''. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
· η προμήθεια και μεταφορά επί τοπου του στεγανού μεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) με δίριχτη στέγη με 
περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή των oμβρίων, από λαμαρίνα ψυχράς εξελάσεως πάχους 2 
mm, γαλβανισμένου εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά, μετά την κατασκευή του, με ελάχιστη 
ανάλωση ψευδαργύρου 400 g/m² (50 μm), βαμένου με διπλή στρώση εποξειδικής βαφής πάχους 
ξηρού υμένα (εκάστης) 125 μm, με ελαστικά παρεμβύσματα στεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη 
κλειδαριά ασφαλείας, κλειδιά ενιαία για όλα τα πίλαρς του έργου και πινακίδα επισήμανσης με τα 
στοιχεία του κυρίου του έργου 
· η εκσκαφή και επανεπίχωση τού ορύγματος της βάσης έδρασης του πίλλαρ 
· η βάση του πίλαρ από οπλισμένο σκυρόδεμα, χυτή επί τόπου ή προκατασκευασμένη, ούτως ώστε το 
πίλλαρ να εδράζεται σε στάθμη +40 cm από τον περιβάλλοντα χώρο, με κεντρική οπή διέλευσης των 
υπογείων καλωδίων.  
· Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης  και η πλάκα γείωσης. 
· Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 
· η στεγανή διανομή εντός του πίλλαρ με τα όργανα διακοπής και προστασίας των κυκλωμάτων 
φωτισμού, αποτελούμενη αποτελούμενη από πίνακα προστασίας ΙΡ 44 κατασκευασμένο από 
βαμμένη λαμαρίνα ή άκαυστο θερμοπλαστικό, επαρκών διαστάσεων ώστε να χωρούν άνετα όλα τα 
όργανα, ο οποίος θα φέρει οπές με τους κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου 
παροχής, του καλωδίου τηλεχειρισμού καθώς επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο. 
· τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου, γενικές ασφάλειες, αυτόματους 
μαγνητοθερμικούς διακόπτες και ηλεκτρονόμους ισχύος τηλεχειρισμού (ανά κύκλωμα φωτισμού), ρελέ 
μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), χρονοδιακόπτη αφής, χρονοδιακόπτη μείωσης 
νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), πρίζα σούκο 16Α, λυχνία νυκτερινής εργασίας σε στεγανή 
«καραβοχελώνα» και κλεμοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω μέρος του κιβωτίου). 
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· η απασχόληση προσωπικού εξοπλισμού και μέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις και τον 
έλεγχο λειτουργίας 
 
Τιμή ανά τεμάχιο πίλλαρ ηλεκτροδότησης οδοφωτισμού, ανάλογα με τον αριθμό των αναχωρήσεων    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 2500,00      
 

A.T.: 021  
 
ATHEN 9347.1  Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ Νο1   
 
      Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ,παροχή ΔΕΗ Νο1 τριφασική,   δηλαδή υλικά εργασία, και καταβολή στη 
ΔΕΗ της σχετικής δαπάνης συνδέσεως, αναγόμενα σε εργασία για την σύνδεση ενός μετρητού της 
ΔΕΗ. Συμπεριλαμβάνεται και η εργασία εκπόνησης στη ΔΕΗ των απαραίτητων εγγράφων και 
σχεδίων. Η αφή και η σβέση του Δημοτικού φωτισμού θα γίνεται με ΤΑΣ. 
 
Τιμή ενός τεμαχίου (1τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 450,00      
 

A.T.: 022  
 
ATHEN 9352  Κατασκευή μιας πλήρους παροχής ΔΕΗ   
 
      Για την κατασκευή μιας πλήρους παροχής ΔΕΗ, δηλαδή μεταλλικό ιστό ανάρτησης καλωδίου από 
σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο 3'' και μήκους 6μ. και σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο 1 1/2'' μήκους 3μ. ο 
οποίος θα είναι στερεωμένος πάνω στον ιστό ανάρτησης και πακτωμένος στην βάση από σκυρόδεμα, 
για την διέλευση και προστασία του καλωδίου της παροχής της ΔΕΗ.  
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρουλικά πλαστικοί σωλήνες, άγγιστρο κ.λ.π., έτσι ώστε 
όλη η κατασκευή να είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς, τις υποδείξεις και τις πριδιαγραφές της ΔΕΗ. 
Για την προμήθεια και εργασία εγκαταστάσεως σε πλήρη λειτουργία. 
 
Τιμή ενός τεμαχίου (1τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 300,00      
 

A.T.: 023  
 
ΑΤΗΕ Ν9413.1  Αποξήλωση ΠΙΛΛΑΡ   
 
      Αποξήλωση ΠΙΛΛΑΡ και απόρριψη αυτού ή παράδοση στην υπηρεσία, δηλαδή εργασία για την 
προσεκτική αποξήλωση ενός πίλλαρ, τον καθαρισμό, συναρμολόγηση, μεταφορά και παράδοση του 
στις αποθήκες της υπηρεσίας ή απόρριψη του.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 45,00      
 

A.T.: 024  
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ΝΕΤ Ν ΗΛΜ 
060.10.1  

Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Χαλύβδινοι Ιστοί Οδοφωτισμού. 
Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 6,00 m, βαμένος σε χρώμα 
ανθρακί  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 101  100,00%  

 
      Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένων, βαμένων χαλυβδίνων ιστών 
οδοφωτισμού, κατασκευασμένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 ''Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για 
χαλύβδινους ιστούς φωτισμού'' και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 ''Υποδομή Οδοφωτισμού'' και 
05-07-02-00 ''Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα''. 
 
Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:  
 
· Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους. 
· Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 61386 
''Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων'' ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ 
EN 10255). 
· Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου, με βάση 
την τυπική διατομή της μελέτης. 
· Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων με το κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως 
τοποθετημένα. 
· Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης. 
· Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 
· Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού. 
· H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού, βαμένου σε χρώμα ανθρακί, της 
διακοσμητικής ποδιάς του και της προκατασκευασμένης βάσης του από οπλισμένο σκυρόδεμα, με 
ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους και φρεάτιο έλξης 
καλωδίων με χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαμορφωμένης σύμφωνα με τα Πρότυπα 
Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).  
· Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα και την διάταξη μανδάλωσής της.  
· H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια, επάνω και κάτω, 
με χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω 
περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).  
· H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά το 
αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών.  
· Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις.  
 
Τιμή ανά εγκατεστημένο χαλύβδινο ιστό οδοφωτισμού, ανάλογα με το ύψος του.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 1150,00      
 

A.T.: 025  
 
ΝΕΤ Ν ΗΛΜ 
060.10.1.2  

Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Χαλύβδινοι Ιστοί Οδοφωτισμού. 
Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m, βαμένος σε χρώμα 
ανθρακί  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 101  100,00%  

 
      Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένων, βαμένων χαλυβδίνων ιστών 
οδοφωτισμού, κατασκευασμένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 ''Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για 
χαλύβδινους ιστούς φωτισμού'' και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 ''Υποδομή Οδοφωτισμού'' και 
05-07-02-00 ''Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα''. 
 
Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:  
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· Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους. 
· Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 61386 
''Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων'' ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ 
EN 10255). 
· Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου, με βάση 
την τυπική διατομή της μελέτης. 
· Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων με το κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως 
τοποθετημένα. 
· Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης. 
· Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 
· Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού. 
· H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου βαμένου ιστού σε χρώμα ανθρακί, το οποίο 
θα φέρει διακοσμητική ποδιά και της προκατασκευασμένης βάσης του από οπλισμένο σκυρόδεμα, με 
ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους και φρεάτιο έλξης 
καλωδίων με χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαμορφωμένης σύμφωνα με τα Πρότυπα 
Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).  
· Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα και την διάταξη μανδάλωσής της.  
· H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια, επάνω και κάτω, 
με χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω 
περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).  
· H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά το 
αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών.  
· Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις.  
 
Τιμή ανά εγκατεστημένο χαλύβδινο ιστό οδοφωτισμού, ανάλογα με το ύψος του.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 1350,00      
 

A.T.: 026  
 
ΝΕΤ Ν ΗΛΜ 
060.10.40.5  

Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού 
τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED). Ισχύος 80W-100W χωρίς βραχίονα Ισχύος 80 - 
100  W χωρίς βραχίονα.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 103  100,00%  

 
      Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος οδοφωτισμού, με φωτεινές 
πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) Ισχύος 80W-100W χωρίς βραχίονα, σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη οδοφωτισμού και την Εγκύκλιο 22/ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24-10-2014, Παράρτημα 2. 
Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για φωτισμό επαρχιακών οδών και αστικό φωτισμό υπαίθριων χώρων. Το 
φωτιστικό σώμα θα είναι κυκλικής μορφής κατασκευασμένο από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο και θα 
είναι διαμέτρου 580 έως 600mm. Το φωτιστικό σώμα  θα προσαρμόζεται σε βραχίονα διατομής 
Φ60mm. 
Θα είναι βαμμένο ηλεκτροστατικά με πολυεστερικά χρώματα πούδρας για αντοχή στη διάβρωση και 
την καλύτερη δυνατή προστασία σε αντίξοα περιβάλλοντα και παραθαλάσσιες περιοχές. Για την 
μεγιστοποίηση του αποτελέσματος αυτού θα υπάρχει και μια εφαρμογή ενός τελικού σταδίου 
ηλεκτροστατικής βαφής με ειδικό διάφανο πολυεστερικό βερνίκι πούδρας.  
Το προστατευτικό κάλλυμα (διαχύτης) του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από επίπεδο γυαλί, 
πάχους τουλάχιστον 4mm, ανθεκτικό σε κραδασμούς και σε θερμότητα. Το φωτιστικό θα είναι ειδικά 
σχεδιασμένο με σύστημα “CUT-OFF” για αντιθαμβωτικού τύπου κατανομή της φωτεινής ροής. 
Επισημαίνουμε ότι ο φακός που πιθανόν να φέρει το κάθε LED δεν θεωρείται διαχύτης/κάλυμμα. 
Το φωτιστικό θα είναι κατάλληλο για συνεχή λειτουργία στην ύπαιθρο, με προστασία έναντι υγρών και 
στερεών σωματιδίων IP 66, με μηχανική αντοχή τουλάχιστον IK 08 και ηλεκτρική κλάση μόνωσης 
Class II. Απόδοση φωτιστικού θα είναι τουλάχιστον 80lm/W. Θερμοκρασία χρώματος: Neutral White 
4000ο Κ 
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Δείκτης χρωματικής απόδοσης: CRI ≥70, ώρες ζωής: >60.000hrs, Τάση εισόδου: 220-240V, Περιοχή 
συχνοτήτων 50-60Hz ,Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: τουλάχιστον -30οC έως + 40oC. 
Το φωτιστικό σώμα θα διαθέτει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που θα του προσδίδουν την μοναδικότητα 
που του αρμόζει. Θα χρησιμοποιεί πλακέτα τεχνολογίας LED η οποία θα είναι κατασκευασμένη από 
υψηλής ποιότητας ειδικό κράμα αλουμινίου. Το ειδικό σύστημα ψύξης θα είναι κατάλληλα 
διαμορφωμένο έτσι ώστε να σχηματίζονται διατάξεις ψύξης - ψύκτρες και θα βρίσκεται εντός του 
φωτιστικού σώματος, για αισθητικούς - αρχιτεκτονικούς και  λειτουργικούς λόγους, αποτρέποντας την 
συσσώρευση σκόνης και άλλων ουσιών. Θα είναι κατασκευασμένο από υψηλής θερμικής 
αγωγιμότητας κράµα αλουμινίου, που βοηθά στην αποτελεσματική διαχείριση-απαγωγή της 
θερµότητας, µε σκοπό τηνεξασφάλιση της οµαλής λειτουργίας των LEDs και την μεγιστοποίηση της 
διάρκειας ζωής τους. 
Η μονάδα φωτεινής εκπομπής θα αποτελείται από LEDs τα οποία έχουν κατάλληλη συνδεσμολογία (3 
ανεξάρτητες ομάδες LEDs) ώστε η λειτουργία τους να μην διακόπτεται σε περίπτωση διακοπής 
λειτουργίας ενός εξ’ αυτών. Κάθε ένα από τα LEDs θα φέρει το δικό του ανεξάρτητο φακό, ο οποίος θα 
είναι κατασκευασμένος από μετακρυλικό υλικό (PMMA), υλικό υψηλής θερμικής και μηχανικής 
αντοχής. Η οπτική μονάδα των LED θα είναι τοποθετημένη εντός του φωτιστικού σώματος και θα 
αποτελείται από πολλαπλά στοιχεία LEDs.   
Θα υπάρχει αυτόματο σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας με την χρησιμοποίηση ψηφιακών 
αισθητήρων ώστε σε περίπτωση απρόσμενης αύξησης της θερμοκρασίας των LEDs, να μειώνεται το 
ρεύμα τροφοδοσίας τους μέσω των ενσωματωμένων dimming drivers της πλακέτας με σκοπό να μην 
καταστραφεί η φωτεινή πηγή.  
Το τροφοδοτικό του φωτιστικού σώµατος θα είναι στερεωμένο και συνδεδεμένο σε ειδική 
αποσπώμενη βάση και θα φέρει σύστηµα ελέγχου της θερμοκρασίας του. Θα υπάρχει ευκολία στην 
σύνδεση και στην συντήρηση μέσω ειδικού connector (easy plug). Η πλακέτα θα έχει χαμηλή τάση 
λειτουργίας (24V DC) εξασφαλίζοντας ασφάλεια και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε θέματα υγρασίας.  
Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις στον χώρο των οργάνων θα πραγματοποιούνται με σιλικονούχα 
καλώδια υψηλής θερμικής αντοχής άνω των 120οC και πρόσθετη προστασία με μακαρόνι 
υαλομετάξης. Για την ηλεκτρική σύνδεση με το δίκτυο το φωτιστικό σώμα θα φέρει εξωτερικό 
εύκαμπτο καλώδιο – ανθεκτικό σε κραδασμούς / σπασίματα, στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες και 
στην UV ακτινοβολία –και ειδικό connector IP66/IP68. 
Το φωτιστικό σώμα θα φέρει σύστημα προστασίας από υπερτάσεις τουλάχιστον 10kV που τυχόν 
προκύπτουν στο ηλεκτρικό σύστημα. 
Ο χρόνος εργοστασιακής εγγύησης καλής λειτουργίας του φωτιστικού θα είναι 5 χρόνια. 
 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η προμήθεια μονού, διπλού ή πολλαπλού γαλβανισμένου βραχίονα (αναλογία ανά φωτιστικό), 
ευθύγραμμου ή καμπύλου σχήματος, μήκους προβολής και κλίσεως ανάλογα με τα προβλεπόμενα 
φωτιστικά σώματα από τη μελέτη οδοφωτισμού, καθώς και των εξαρτημάτων στερέωσής του στη 
στέψη ιστού 
- η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που προβλέπονται από τη 
μελέτη 
- η συναρμολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα στην κορυφή του ιστού 
- τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου Α05VV-U (ΝΥΜ μονόκλωνα) διατομής 3 
x1,5 mm² (από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεσή τους 
- οι δοκιμές καλής λειτουργίας και η μέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών της εγκατάστασης 
που προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα προαναφερόμενα 
 
Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής 
(LED) και τον βραχίονά του, ανάλογα με τον τύπο και την ισχύ    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 680,00      
 

A.T.: 027  
 
ATHEN 9330.1.2  Καμπύλος μονός μεταλλικός '' Διακοσμητικός'' βραχίονας 1000mmm 

Μονός καμπύλος βραχίονας οριζόντιας προβολής 1,00m , διάμετρος 
σωλήνα 2ins και πάχος σιδηροσωλήνα 3,65mm  
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 101  100,00%  

 
      Καμπύλος μεταλλικός βραχίονας , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός καμπύλου 
Διακοσμητικός βραχίονα από σιδηροσωλήνα βαρέος τύπου, μονός, αρχιτεκτονικής μορφής για 
μοντέρνο αστικό φωτισμό, οριζόντιας προβολής 1000mm. Κατασκευασμένος από κουρμπαριστό 
σιδηροσωλήνα διατομής Ø60mm και ειδική ενισχυτική-διακοσμητική λάμα με κυκλικές οπές, ποιότητας 
S235JR κατά ΕΝ10025 (St37-2/DIN17100), με πιστοποιητικά ποιότητας από τον προμηθευτή, θερ-
μής εξέλασης. Στο άκρο του βραχίονα θα υπάρχει κατάλληλη συστολή για την υποδοχή και στερέωση 
σε αυτή του φωτιστικού σώματος. Ολόκληρος ο βραχίονας μετά την πλήρη κατασκευή του θα 
γαλβανισθεί σε θερμό λουτρό για την αποφυγή μελλοντικής οξειδώσεως. Ελάχιστο πάχος 
γαλβανίσματος 80 μικρά. Στη τιμή περιλαμβάνεται και η αξία του πύρου στερεώσεως του βραχίονα 
στο ιστό.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 180,00      
 

A.T.: 028  
 
ΑΤΗΕ Ν9305  Δίχτυ επισήμανσης αγωγού ρεύματος   
 
      Δίχτυ επισήμανσης αγωγού ρεύματος υπόγειου δικτύου, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και 
τοποθέτηση 1m δικτύου επισήμανσης για προστασία 1m υπόγειου τροφοδοτικού καλωδίου, πλάτους 
όσο το πλάτος του σκάμματος.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 2,58      
 

A.T.: 029  
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.20.40.11  

Φωτεινή σηματοδότηση - Εργασίες υποδομής φωτεινής 
σηματοδότησης - Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής 
σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE). Σωλήνες από 
πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 63 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 5  100,00%  

 
      Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων 
καλωδίων ονομαστικής διαμέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω, από πολυαιθυλένιο υψηλής 
πυκνότητας (HDPE), δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 50086-1 , ΕΛΟΤ EN 50086-2-4 και 
ΕΛΟΤ EN 61386 «Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων», φορτίου παραμόρφωσης 5% > 
400 Ν/m, με ενσωματωμένη ατσαλίνα, παραδιδομένων σε κουλούρα ή ευθύγραμμα τμήματα.  
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, η εκτύλιξη 
και η ευθυγράμμιση δίπλα στο όρυγμα τοποθέτησης, η κοπή στα μήκη που απαιτούνται, τα ειδικά 
τεμάχια σύνδεσης (μούφες), η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας επισήμανσης της σωληνογραμμής, η 
πρόσδεση των σωλήνων σε δέσμες (όταν προβλέπεται) και η τοποθέτηση και συναρμογή του σωλήνα 
στα φρεάτια έλξης και σύνδεσης καλωδίων που παρεμβάλλονται. 
 
Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων τιμολογούνται ιδιαίτερα 
με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 
 
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους σωληνογραμμής    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    



Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αρταίων Σελίδα 16 από 21 

 

 (Αριθμητικώς): 6,40      
 

A.T.: 030  
 
ATHEN 
060.10.40.7  

Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού κορυφής,ισχύος 40-60W με φωτεινές 
πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED). Ισχύος 40-60W  

 
      Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος οδοφωτισμού, με φωτεινές 
πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) , σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη οδοφωτισμού 
και την Εγκύκλιο 22/ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24-10-2014, Παράρτημα 2. 
Φωτιστικό σώμα κορυφής σε σχήμα ''ανεστραμμένου κώνου'' κατάλληλο για αστικό φωτισμό 
υπαίθριων χώρων. Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο 
και το καπάκι του από φύλλο αλουμινίου σε σχήμα ημισφαιρικό. Το προστατευτικό κάλυμμα (διαχύτης) 
του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από διαφανές polycarbonate υλικό, ανθεκτικό στην UV 
ακτινοβολία (αποφυγή κιτρινίσματος), σε κραδασμούς και σε θερµότητα. Η κάτω πλευρά του θα 
προσαρμόζεται απόλυτα στο σώµα του φωτιστικού και η άνω πλευρά του στο καπάκι του φωτιστικού. 
Η προστασία έναντι της σκόνης και της υγρασίας, µε σκοπό την τέλεια στεγανότητα, θα εξασφαλίζεται 
µε την τοποθέτηση ελαστικών παρεμβυσμάτων. Το φωτιστικό θα διαθέτει σύστηµα απορροής 
υδρατµών. 
Θα είναι βαμμένο ηλεκτροστατικά με πολυεστερικά χρώματα πούδρας για αντοχή στη διάβρωση και 
την καλύτερη δυνατή προστασία σε αντίξοα περιβάλλοντα. Για την μεγιστοποίηση του αποτελέσματος 
αυτού θα υπάρχει και μια εφαρμογή ενός τελικού σταδίου ηλεκτροστατικής βαφής με ειδικό διάφανο 
πολυεστερικό βερνίκι πούδρας, θα είναι βαμμένο κατάλληλα ώστε να παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή 
στο νερό και στην UV ακτινοβολία.Το φωτιστικό θα έχει κυλινδρική απόληξη διαμέτρου Φ60mm ώστε 
να τοποθετηθεί σε κορυφή ιστού.Το σχήμα του ιστού θα προσεγγίζει τον ανεστραμμένο κώνο χωρίς 
περιμετρικό κάλυμμα  και θα φέρει  κάλυμμα της φωτεινής πηγής από επίπεδο διαφανές πυρίμαχο 
γυαλί πάχους μεγαλύτερου ή ισου των 5mm με υψηλή μηχανική αντοχή. Η κατανομή φωτισμού θα 
είναι FULL CUT-OFF και συμμετρική κατάλληλη για αστικό φωτισμό. Ο χώρος  των οργάνων έναυσης  
θα είναι ανοιγόμενος για εύκολη πρόσβαση και θα υπάρχει ειδική διάταξη ασφαλείας που να 
συγκρατεί το κάλυμμα ανοιχτό κατά τη διάρκεια συντήρησης. Επίσης μόλις ανοίγει το κάλυμμα θα 
διακόπτεται και η παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος μέσω διακόπτη ασφαλείας.Το τροφοδοτικό του 
φωτιστικού σώματος θα είναι στερεωµένο και συνδεδεµένο στην βάση του διακοσµητικού κώνου του 
φωτιστικού με σκοπό να μην επιβαρύνει µε το βάρος του την πλακέτα. Θα υπάρχει ευκολία στην 
σύνδεση και στην συντήρηση μέσω ειδικού ταχυσυνδέσμου - connector. Η πλακέτα θα έχει χαμηλή 
τάση λειτουργίας (24VDC) εξασφαλίζοντας ασφάλεια και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε θέματα 
υγρασίας. Το φωτιστικό θα φέρει πολλαπλά led  με ανακλαστήρα για το καθένα από 
κατάλληλοσυνθετικό υλικό με μεταλλική επίστρωση υψηλής απόδοσης  και ηλεκτρονική διάταξη για 
αυτόματο έλεγχο της θερμοκρασίας έτσι ώστε σε περίπτωση μεγάλης αύξησης της θερμοκρασίας στο 
εσωτερικό του φωτιστικού να γίνεται αυτόματα διακοπή ή μείωση της τροφοδοσίας του. Θα διαθέτει 
επίσης κατάλληλες διατάξεις ελέγχου που προστατεύουν το φωτιστικό από αυξομειώσεις ηλεκτρικού 
δικτύου διανομής και ρεύματα αιχμής ως επίσης και θα συνεχίζεται η λειτουργία του φωτιστικού ακόμη 
και όταν ένα ή περισσότερα led παύουν να λειτουργούν.Η ονομαστική συνολική φωτεινή ισχύς του δεν 
θα είναι μικρότερη από 4000 lm και η συνολική κατανάλωση ισχύος του (led και led driver) δεν θα 
ξεπερνά τα 65W.O βαθμός απόδοσης των led θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος από 150lm/W ενώ του 
φωτιστικού 100lm/W. Η θερμοκρασία χρώματος θα είναι 4.000Κ και ο δείκτης CRI ίσος ή μεγαλύτερος 
από 70.Η διάρκεια ζωής των led θα είναι τουλάχιστον 60.000 ώρες L70B20 σύμφωνα με το πρότυπο 
LM80 και  TM21 ώστε να διασφαλίζεται ότι στη διάρκεια των πρώτων 60.000 ωρών λειτουργίας η 
φωτεινή εκροή του δεν θα μειωθεί χαμηλότερα  από το 70% της αρχικής.Ο βαθμός προστασίας θα 
είναι τουλάχιστον ΙΡ 65 το οποίο θα διασφαλίζεται από τη χρήση κατάλληλων παρεμβυσμάτων  και θα 
είναι κλάσης μόνωσης ΙΙ. Η οπτική μονάδα των LEDs θα είναι πλήρως αποσπώμενη για εύκολη 
συντήρηση µέσω ειδικού ταχυσυνδέσμου - connector..Ο δείκτης προστασίας έναντι χτυπημάτων θα 
είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 0,8 σύμφωνα με το ΕΝ 62262.Θα φέρει πιστοποιητικό από 
διαπιστευμένο εργαστήριο με το οποίο θα προκύπτει η συμμόρφωση με το πρότυπο ΕΝ 62471 -
Φωτοβιολογική ασφάλεια λαμπτήρων και συστημάτων λαμπτήρων.Τέλος θα φέρει σήμανση CE και η 
κατασκευή του θα είναι σύμφωνη με τις οδηγίες και τα πρότυπα που αναφέρονται στην Ελληνική 
Τεχνική Προδιαγραφή Παρ.2, του ΥΠΟΜΕΔΙ ενώ το εργοστάσιο κατασκευής του θα διαθέτει 
πιστοποιητικό ISO 9001:2008  και ISO 14001. H εγγύηση καλής λειτουργίας θα παρέχεται γραπτώς 
από τον κατασκευαστή και θα είναι τουλάχιστον 5 ετών. Θα είναι βαμμένο σε οποιοδήποτε RAL 
χρώμα αρέσκειας της υπηρεσίας 
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που προβλέπονται από τη 
μελέτη 
- η συναρμολόγηση του φωτιστικού στην κορυφή του ιστού 
- τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου Α05VV-U (ΝΥΜ μονόκλωνα) διατομής 3 
x1,5 mm² (από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεσή τους 
- Η αποξύλωση υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων όπου υπάρχουν. 
- οι δοκιμές καλής λειτουργίας και η μέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών της εγκατάστασης 
που προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα προαναφερόμενα 
 
Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 500,00      
 

A.T.: 031  
 
ATHEN 9323.1.5  Σιδηροιστός ηλεκτροφωτισμού  4μ.   
 
      Σιδηροιστός ηλεκτροφωτισμού ύψους 4 μέτρων, χαλύβδινος, κωνικοκυκλικής διατομής, πάχους 
χαλυβδοελάσματος 3mm και με διάμετρο βάσης - κορυφής περίπου Φ116-Φ76mm. Ο ιστός θα είναι 
κατασκευασμένος με μια μόνο διαμήκη ραφή και καμία εγκάρσια σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
ΕΝ-40 και με σήμανση CE.Ο ιστός θα φέρει πλάκα έδρασης διαστάσεων 310χ310χ8mm με 4 οπές σε 
απόσταση 230mm. Η βάση έδρασης θα καλύπτεται από διακοσμητική ποδιά κατάλληλης διαμέτρου.Σε 
απόσταση 80 εκατοστών από το έδαφος ο ιστός θα φέρει θυρίδα ελέγχου  για την τοποθέτηση του 
ακροκιβωτίου. Ο ιστός θα είναι γαλβανισμένος εν θερμώ κατά ISO 1461 με μέσο πάχος 
γαλβανίσματος 80μm.Επίσης ο ιστός θα είναι βαμμένος ηλεκτροστατικά σε χρώμα ανθρακί. Στη τιμή 
περιλαμβάνονται: ο ιστός, η βάση αγκύρωσης από σκυρόδεμα, η βάση έδρασης, το ακροκιβώτιο και η 
διακοσμητική ποδιά. Ο ιστός πριν την τοποθέτησή του θα πρέπει να φέρει έγκριση της επιβλέπουσας 
υπηρεσίας.  
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται ο ιστός, τα αγκύρια, το ακροκιβώτιο και η διακοσμητική ποδιά καθώς και η 
τοποθέτηση σε πλήρη λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 400,00      
 

A.T.: 032  
 
ΑΤΗΕ 9290.40.1.1  Ηλεκτρόδιο γείωσης   
 
      Ηλεκτρόδιο γείωσης κατά DIN 48852S, πλήρες, Μήκους 1500mm, από μορφοσίδηρο κατά DIN 
17100 θερμά γαλβανισμένο, διατομής σταυρού 50Χ50 mm κυκλικό άξονα συμμετρίας Φ9mm, πάχους 
πτερυγίων 3mm στο σημείο τομής με τον άξονα και τον ακροδέκτη από χαλύβδινο έλασμα 60Χ44Χ4 
mm ηλεκτροσυγγολημένο . 
Δηλαδή προμηθεία, κατασκευή και έμπηξη σε φρεάτιο επισκέψεως  μιας  γειώσεως  αποτελούμενης 
από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα με όλα τα μικρουλικά που χρειάζονται, κολλάρα γειώσεως κλπ. και 
συνδέσεως με τους αγωγούς πλήρως εγκατεστημένη (1 τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 32,66      
 

A.T.: 033  
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ATHEN 9347.2  Έλεγχος ασφαλούς λειτουργίας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ΦΟΠ   
 
      Ο έλεγχος αφορά την ασφάλεια της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ΦΟΠ ( των δικτύων που 
περιγράφονται στη μελέτη) σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Περιλαμβάνεται  ο έλεγχος του 
Ηλεκτρικού πίνακα, ρελέ διαφυγής, φρεατίων, γειώσεων, μέτρηση της συνέχειας του αγωγού 
προστασίας, έλεγχος ηλεκτρικών καλωδίων, στύλων ηλεκτροφωτισμού, φωτιστικών σωμάτων κλπ για 
την αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων που εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών.  
Επίσης στην τιμή περιλαμβάνεται: 
- Πρωτόκολλο Eλέγχου κατά ΕΛΟΤ ΗD 384 της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, υπογεγραμμένο 
(αρχικό & τελικό μετά τις επεμβάσεις) 
- Η αποκατάσταση ή βελτίωση των γειώσεων των ηλεκτρικών πινάκων 
- Η αποκατάσταση ή βελτίωση των γειώσεων των στύλων ηλεκτροφωτισμού καθώς και των 
φωτιστικών σωμάτων 
- Οι δαπάνες για υλικά που θα χρειαστούν (σφιγκτήρες, κολάρα, βίδες, μικρούλικα κ.α). Οι 
ράβδοι γείωσης, ο χαλκός, φρεάτια & ρελέ διαφυγής θα πληρωθούν ιδιαίτερα.   
- Η ανίχνευση των διαρροών στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού  ΦΟΠ και η έγγραφη αναφορά προς 
την υπηρεσία για την έκταση της βλάβης με εκτίμηση κόστους αποκατάστασης. 
 
 
Τιμή ανά ώρα.    
( 1 ημ )  Ημερομίσθιο - ημέρα  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ     
 (Αριθμητικώς): 20,00      
 

A.T.: 034  
 
ΑΤΗΕ Ν8918.2.2  Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Αυτόματος ηλεκτρονικός 

διακόπτης διαρροής Tετραπολικός 30 ma 4 x 40 A  
 
      Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής 30 ma για τοποθέτηση εντός πίνακα διανομής,με τα 
υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και της εργασίας παράδοσης σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 46,65      
 

A.T.: 035  
 
ΝΕΤ Ν ΗΛΜ 
060.10.40.6  

Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού 
τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED). Ισχύος 80 - 110  W με βραχίονα βαμμένο σε 
χρώμα ανθρακί.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 103  100,00%  

 
      Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος οδοφωτισμού, με φωτεινές 
πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) και βαμένου βραχίονα εγκατάστασής του επί του 
ιστού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη οδοφωτισμού και την Εγκύκλιο 22/ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24-10-
2014, Παράρτημα 2. 
 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η προμήθεια μονού, διπλού ή πολλαπλού γαλβανισμένου, βαμένου σε χρώμα ανθρακί βραχίονα 
(αναλογία ανά φωτιστικό), ευθύγραμμου ή καμπύλου σχήματος, μήκους προβολής και κλίσεως 
ανάλογα με τα προβλεπόμενα φωτιστικά σώματα από τη μελέτη οδοφωτισμού, καθώς και των 
εξαρτημάτων στερέωσής του στη στέψη ιστού 
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- η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που προβλέπονται από τη 
μελέτη 
- η συναρμολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα στην κορυφή του ιστού 
- τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου Α05VV-U (ΝΥΜ μονόκλωνα) διατομής 3 
x1,5 mm² (από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεσή τους 
- οι δοκιμές καλής λειτουργίας και η μέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών της εγκατάστασης 
που προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα προαναφερόμενα 
 
Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής 
(LED) και τον βραχίονά του, ανάλογα με τον τύπο και την ισχύ    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ     
 (Αριθμητικώς): 620,00      
 

A.T.: 036  
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.10.85.2  

Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φρεάτια έλξης και σύνδεσης 
υπογείων καλωδίων. Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x40 cm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 2548  100,00%  

 
      Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, 
οπλισμένο με δομικό πλέγμα Β500C, με τοιχώματα ελαχίστου πάχους 10 cm για τα φρεάτια έλξης και 
15 cm για τα φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
· η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος 
· η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου φρεατίου 
· η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων  
· στεγανό κάλυμμα από μπακλαβωτή λαμαρίνα εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο μέσω ελαστικού 
παρεμβύσματος, με διάταξη μανδάλωσης με χρήση ειδικού εργαλείου και αντισκωριακή προστασία 
(διπλή στρώση rust primer ψευδαργύρου και διπλή στρώση εποξειδικής βαφής) 
· η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη  
 
Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟ     
 (Αριθμητικώς): 100,00      
 

A.T.: 037  
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
62.10.1.1  

Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού - Αφαίρεση χαλυβδίνων ιστών 
φωτισμού. Αφαίρεση και μεταφορά ιστού ύψους μέχρι 14,00 m.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 101  100,00%  

 
      Εργασία αφαίρεσης εγκατεστημένων χαλυβδίνων ιστών φωτισμού, με ή χωρίς βραχίονες και 
φωτιστικά, στην οποία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 
 
· η προσκόμιση και αποκόμιση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των 
εργασιών 
· η αποξήλωση των πάσης φύσεως επικαλύψεων πάνω και γύρω από τη βάση του ιστού 
(πλακοστρώσεις, σκυροδέματα, τσιμεντοκονιάματα κλπ.) 
· η αποσύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως από το ακροκιβώτιο.  
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· η αφαίρεση ιστού από τη βάση του με τον εξοπλισμό του και η κατάκλιση και αφαίρεση των 
βραχιόνων, των φωτιστικών, των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως. 
· η επανασύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως στο φρεάτιο στην βάση του ιστού και η 
επιμελής μόνωσή τους. 
· η φόρτωση, μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων των αποξηλώσεων σε επιτρεπόμενο χώρο. 
· η αποκατάσταση της επιφάνειας γύρω από την βάση του ιστού στην αρχική της μορφή.  
· η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του ιστού και των φωτιστικών στην αποθήκη της Υπηρεσίας ή στην 
προβλεπόμενη θέση επανατοποθέτησης. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 70,00      
 

A.T.: 038  
 
ΑΤΗΕ Ν5000.1.16  Τοπικός ελεγκτής DMX RDM, δημιουργίας σεναρίων φωτισμού για τα 

αντίστοιχα γραμμικά φωτιστικά RGBW   
 
      Τοπικός ελεγκτής DMX RDM, δημιουργίας σεναρίων φωτισμού για τα αντίστοιχα γραμμικά 
φωτιστικά RGBW. Θα είναι κατάλληλος για αποθήκευση των σεναρίων και τοπικό προγραμματισμό με 
ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω θύρας ethernet. Θα φέρει εξωτερικά 6 πλήκτρα RGB κατάλληλα για να 
δημιουργήσουν 32 σενάρια φωτισμού. Ο τοπικός ελεγκτής θα είναι τοποθετημένος σε ειδικά 
διαμορφωμένο πίνακα βαθμού προστασίας έναντι εισχώρησης νερού, σκόνης ΙP67. Θα είναι 
συμβατός με τα εξής πρωτόκολλα OSC, UDP, TCP, sACN and Art-Net, θα είναι σύμφωνα με τα 
πρότυπα EN55103-1 EN55103-2. Και θα υποστηρίζει το vManager πρόγραμμα και το Kiosc 
πρόγραμμα.  
Η τιμή αφορά την παράδοση του υλικού μετά των μικροϋλικών σύνδεσής του,  πλήρως εγκατεστημένο 
και προγραμματισμένο μετά των δοκιμών του και παραδομένο σε κανονική λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 1850,00      
 

A.T.: 039  
 
ΑΤΗΕ Ν8977.15  Γραμμικό φωτιστικό τύπου προβολέα wallwasher   
 
      Γραμμικό φωτιστικό τύπου προβολέα wallwasher, ιδανικό για φωτισμό πρόσοψης κτιρίου ή 
μνημείου, ισχύος 50W, αριθμός Leds 40, 64lm/W και μήκους 1000mm ±5. Το φωτιστικό θα είναι 
κατασκευασμένο από αλουμίνιο χρώματος μαύρο, θα φέρει κάλυμμα από επίπεδο πολυκαρβουνικό 
γυαλί, κλάσης μόνωσης ΙΙ, με προστασία από υπερτάσεις 10kV, βαθμού προστασίας έναντι 
εισχώρησης νερού, σκόνης ΙP66 και βαθμού προστασίας έναντι κρούσης ΙΚ07 και CRI>80. 
Εργοστασιακή Εγγύηση 5 χρόνια για τα φωτιστικά LED και θα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα EN 
55015 / EN 61547. Το φωτιστικό θα φέρει ασύμμετρη κατανομή φωτός τύπου RGBW, τo οποίο θα 
μπορεί να ελεγχθεί μέσω πρωτοκόλλου DMX-RDM, DALI κατάλληλο για δημιουργία διαφόρων 
σεναρίων φωτισμού. Το φωτιστικό θα συνοδεύετε από ειδικό βραχίονα στήριξης με σύστημα 
επέκτασης και δυνατότητα κλίσης για την σωστή τοποθέτηση και στόχευση του.  
Η τιμή αφορά την παράδοση του υλικού μετά των μικροϋλικών σύνδεσής του,  πλήρως εγκατεστημένο 
και προγραμματισμένο μετά των δοκιμών του και παραδομένο σε κανονική λειτουργία.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 890,00      
 

A.T.: 040  
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ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.20.40.21  

Φωτεινή σηματοδότηση - Εργασίες υποδομής φωτεινής 
σηματοδότησης - Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από 
χάλκινη πλάκα   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 45  100,00%  

 
      Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση πλάκας γείωσης από ηλεκτρολυτικό 
χαλκό διαστάσεων 500x500 mm και πάχους ελάσματος 3 mm. Στο κέντρο βάρους αυτής θα είναι 
συγκολλημένα το ένα άκρο χάλκινου πολύκλωνου αγωγού των 35 mm², μήκους 5 m, ενώ το άλλο 
άκρο θα φέρει ακροδέκτη των 35 mm², συγκολλημένο.  
 
Στην τιμή του παρόντος άρθρου δεν συμπεριλαμβάνεται η εκσκαφή και επανεπίχωση του λάκκου για 
την τοποθέτηση του παραπάνω ηλεκτροδίου, ούτε η ενδεχόμενα απαιτούμενη εξυγίανση του 
επιχώματος για την εξασφάλιση της αγωγιμότητας προς γην του ηλεκτροδίου λόγω βραχώδους 
εδάφους.  
 
Τιμή ανά τεμάχιο τοποθετημένης πλάκας γείωσης.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ     
 (Αριθμητικώς): 120,00      
 
                                                                                                                               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Άρτα ___/_7_/__2022_ 
Ο Συντάξας 

 
 
 

Θεόδωρος Μπαλατσούκας 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε  

Άρτα ___/_7_/_2022_ 
Η Προϊσταμένη Η/Μ 

 
 
 

Μιράντα Νούτση 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε  

Άρτα ___/_7_/_2022_ 
Η Δ/ντρια ΤΥΔ 

 
 
 

Σοφία Γρύλλια 
Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε  
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

 

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που 

είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά 

Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως 

περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα 

εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις 

δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες 

απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα 

λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. 

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την 

απόδοση των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού 

προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν 

άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου προκύπτει 

το προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί 

μέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του 

Έργου. Στις τιμές μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα 

κάτωθι: 

1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, 

έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν 

απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων. 

1.2 Οι δαπάνες προμήθειας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και 

βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, 

αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με 

τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλιές των 

μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών 

περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του 

Τιμολογίου. 

Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία 

μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών 



και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των 

ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 

δημοπράτησης. 

Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, 

κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 

36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. 

πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου. 

Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του 

συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα 

διαχείρισή τους. 

1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών 

εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και 

αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που 

καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, 

οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρέσιμων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής 

απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις 

νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού 

(εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχημάτων και 

μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών 

με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την 

κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού 

εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την 

εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε 

ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής 

προκατασκευασμένων στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους 

δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), 

σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού. 

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η 

κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η 

εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές 

δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών 

στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους 

στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των 

εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από 

σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό 

αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς 

όρους. 

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων 

έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί 

από το Δημόσιο 

(β) Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο 

Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις 

ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. 

1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα 

μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 

κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες 

των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των 



εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών 

σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, 

ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε 

φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, 

θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους. 

1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των 

πάσης φύσεως "δοκιμαστικών τμημάτων” που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους 

λοιπούς όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία 

υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.) 

1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού 

μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για 

συγκεκριμένες εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου 

χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί 

τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι 

αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και 

λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του 

έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλιές και 

καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η 

αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο. 

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που 

διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη 

αιτία. 

1.10 Οι δαπάνες προμήθειας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 

ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών 

υλικών προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα 

οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται 

ιδιαίτερα (άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο ). 

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε 

να ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, 

λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων 

1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις 

μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται: 

 (α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα 

Ο.Κ.Ω. κ.λπ.), 

(β) στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου 

εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα 

τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών), 

(γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους 

αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑχ κ.λπ.), 

(δ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω 

εμποδίων, 

(ε) στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών 

(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές 

υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε 

τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& 

Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου 

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, 

(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του 

έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου 

και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 



1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων 

στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την 

αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται 

απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές 

(2)  Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή 

κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των 

εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά 

των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και 
φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει 
από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση 
και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την 
απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά 
την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής 
σήμανσης. 

1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, 
εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των 
επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν 
απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές 
ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και 
σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο 
εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα 
θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας ), 

1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που 
απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους 
με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων 
κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως 
επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην 
Υπηρεσία προς έλεγχο. 

1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν 
αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη. 

1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των 
εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων 

Ο.Κ.Ω. 

1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών 
εντός κοίτης ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης 
προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων 
για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να 
προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το 
περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και 
ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση 
των εργασιών. 

1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα 
διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα 
απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη 
επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των 
προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων 
(προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει 
έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων 
Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις 
εκτελούμενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και 



φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης 
των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 

1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι 
αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων 
κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού 
του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων 
μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των 
υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα 
του Αναδόχου. 

1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης 
φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία 
κατασκευής του Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και 
υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από 
ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, 
συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης 
των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς 
ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών 
προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των 
χώρων μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους. 

1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την 
εφαρμογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, 
δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και 
απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω 
εργασιών. 

1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, 
φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων 
συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα 
τεύχη δημοπράτησης. 

1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να 
εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης 
σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ,λπ. 

1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις 
αρμόδιες Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν 
προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης 
λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, 
άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), 
τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

(1)  τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 

(2)   θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν 
λάβει μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, 
κυρίως, ή άλλες εργασίες. 

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών 
Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης 
φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά 
αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως 
δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, 
ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας 
γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από 
την εκτέλεση των εργασιών. 

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του 
προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου 
Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 



(α) Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία 
περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων 
και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ. γραφείων, εργαστηρίων και 
λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα 
έγγραφα της σύμβασης. 

(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου 
ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και 
χώρων εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(4) Εξοπλισμού κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη 
διασφάλιση λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού 
ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών 
απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την 
περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά 
τρόπο αποδεκτό και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

(6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής 
χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο 
χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίησης με το πέρας του 
προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης. 

(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις 
τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος. 

(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος 
Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυμβατικού σταδίου. 

(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών 
εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που 
μπορεί να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και 
απαίτηση ισχυρής νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από 
μη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από 
ασφάλιση). 

(β) Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της 
σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) (Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών 

(περιλαμβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών 

σύμφωνα με τις προβλέψεις των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων) 

(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την 

προϋπόθεση μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε 

περίπτωση μη μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται 

υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες 

περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες 

αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες, με 

εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν 

περιλαμβάνονται. 

(3) Νομικής υποστήριξης 

(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc μετάκληση 



(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού 

π.χ. χρήση αυτοκινήτων 

(6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα 

μεταφοράς προσωπικού 

(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους 

εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση 

προς αυτούς 

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 

(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της 

επιχείρησης, κόστος έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου 

βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 

Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά 

χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που 

περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους 

όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες 

αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με 

αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα: 

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης όμβριων και 

ακαθάρτων από σκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 
Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις 

αναφερόμενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος 

Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και 

μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου 

σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο 

ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: 

DN / DM 

όπου DN: Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

DM: Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που 

περιλαμβάνεται στο παρόν Τιμολόγιο. 

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως 

μεγαλύτερη υπάρχουσα διάμετρος. 

(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασιιένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή 

αναλόνου 

Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της 

συμβατικής πλάκας του παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της 

επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας 

πάχους 12 mm, με βάση το λόγο: 

DN/12 

όπου DN: ΤΟ πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτος ΒΝ χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής 

ταινίας του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της 

χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το 

λόγο: 

ΒΝ / 240 



όπου ΒΝ: ΤΟ πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων 

του παρόντος Τιμολογίου. 

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση 

η υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε 

ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του 

παρόντος. 
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ΑΡΘΡΟ 1o:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ε.Σ.Υ. 

Στην παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) διατυπώνονται οι ειδικοί όροι, σε συνδυα-

σμό με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα λοιπά συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας, θα εφαρμο-

σθούν για την εκτέλεση του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 2o: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙ-

ΑΣ 

2.1. Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η πλήρης αποπεράτωση των Ηλεκτρολογικών εγκατα-

στάσεων, του έργου: «Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αρταίων». 

2.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις επιπλέον ή επί έλαττον εργασίες, στην περίπτωση 

που θα καταστούν αναγκαίες τροποποιήσεις κατά την εκτέλεση του έργου, μέσα στα πλαίσια 

του Ν. 1418/84 (άρθρο 8) του Ν. 2940/2001 (Άρθρο 2), Π.Δ. 609/85 (άρθρο 44), όπως ισχύ-

ουν (άρθρο 156 του Ν.4412/2016) 

2.3. Αρχικό Οικονομικό αντικείμενο της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό (ΣΠ) της Προσφοράς 

(συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους), αυξημένο κατά το 

κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών, τη δαπάνη αναθεώρησης και την δαπάνη Φ.Π.Α., όπως 

θα προκύψουν μετά τον επανυπολογισμό τους κατά την υπογραφή της σύμβασης (παρ.5 Αρ-

θρου 105 &135 του Ν.4412/2016). 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ – ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΙΣΧΥΟ-

ΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

3.1. Τα στοιχεία της σύμβασης που θα συνοδεύουν αυτήν κατά σειρά ισχύος είναι τα εξής: 

3.1.1. Το συμφωνητικό. 

3.1.2. Η παρούσα Διακήρυξη. 

3.1.3. Η Οικονομική Προσφορά. 

3.1.4. Το Τιμολόγιο Μελέτης. 

3.1.5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

3.1.6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ. 

3.1.7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  

3.1.8. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 

3.1.9. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι 

εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η 

περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί 

τροποποίησης των μελετών του έργου.  
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3.1.10. Το Χρονοδιάγραμμα/Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί 

από την Υπηρεσία. 

3.2. Για την εκτέλεση του έργου ισχύει η:  

3.2.1. Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων: 

 Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις ΄Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρ-

μογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ» (Α΄147) 

 Των άρθρων 80-110 ν. 3669/2008 (Α΄116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθε-

σίας κατασκευής Δημοσίων ΄Εργων»  (ΚΔΕ) 

 Του Ν.4314/2014 (Α΄265) «Α) Για την διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή ανα-

πτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-202, Β) Ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιου-

νίου 2012 (ΕΕ L156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν.3419/2005 

(Α΄297) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ-

γραμματική περίοδο 2007-2013» 

 Του Ν.4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «΄Αρση περιορισμών συμμετο-

χής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα» 

 Του Ν. 4270/2014 (Α΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-

τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες  διατάξεις « όπως ισχύει 

 Του ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ 

318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις « (Α΄74) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού. 

 Μέχρι τις 31/12/2016 του Ν.3886/2010 (Α΄173) «Δικαστική προστασία  κατά τη σύνα-

ψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας  με την Οδηγία 

89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21 Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ 

του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδη-

γία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρί-

ου2007 (L335)» 

 Του ν.4129/2013 (Α΄52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 Του άρθρου 26 του ν.42024/2011 (Α226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοί-

κηση και ορισμός των μελών του με κλήρωση» 

 Του ν.4013/2011 (Α΄204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» 

 Του ν.3861/2010(Α΄112)»Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νό-

μων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο δι-

αδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

 Του ν.3548/2007 (Α΄68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 



 

 

σελ. 5/40               ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 Μέχρι την 31/12/2016 του Π.Δ 113/2010 (Α΄194) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

Διατάκτες» όπως ισχύει 

 Ο Ν.3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή κατα-

στρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (Α΄30) όπως τρο-

ποποιήθηκε με τον ν.3414/2005 (Α΄79) για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδό-

χου με τα στοιχεία του ΕΣΡ, το Π.Δ 82/1996 (Α΄66) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών 

Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 

προμηθειών του Δημοσίου ή των Νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέ-

α», η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και υπ’ αριθμ.20977/2007 (Β΄1673) 

σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως 

τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005, καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομί-

ας και Οικονομικών υπ΄αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (|Β΄1590) « Καθορισμός χω-

ρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες». 

 Οι διατάξεις του Ν. 2859/2000 (Α΄248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»  

3.3. Ισχύοντες Κανονισμοί και Τεχνικές Προδιαγραφές 

3.3.1. Ο Ελληνικός Κανονισμός για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδε-

μα (ΦΕΚ 1561/2-6-16) και ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (ΕΑΚ 2000, ΦΕΚ 2184 

Β/20-12-2000, ΦΕΚ 1154 Β/12-08-2003, ΦΕΚ 1153 Β/12-08-2003, ΦΕΚ 447 Β/05-03-

2004, ΦΕΚ Β’ 270/16.03.2010). 

3.3.2. Η ΚΥΑ 16462/29/2001 – Μέρος Α’ Σύνθεση, Προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης 

για τα κοινά τσιμέντα (ΦΕΚ 917/Β/2001) 

3.3.3. Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος (ΦΕΚ 1416/Β/17-07-2008& 

ΦΕΚ 2113/Β/13-10-2008), καθώς και οι αποφάσεις και εγκρίσεις, που αναφέρονται σε 

ειδικές κατασκευές, σε εγκρίσεις σιδηρού οπλισμού και λοιπών υλικών, σε εγκρίσεις συ-

στημάτων προέντασης κ.λπ. 

3.3.4. Ο Ισχύων Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός Γ.Ο.Κ. 

3.3.5. Ο Κανονισμός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 

3.3.6. Οι διατάξεις της Δ.Ε.Η. 

3.3.7. Οι Κανονισμοί Διάθεσης Λυμάτων, Ακαθάρτων και Όμβριων 

3.3.8. Οι Κανονισμοί Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 

3.3.9. Οι Κανονισμοί Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων 

3.3.10. Τα Π.Δ. 778/80 και 1073/81 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση Οικοδομικών 

Εργασιών» (ΦΕΚ 193/Α/26-8-1980 και 260/Α/16-9-1981 αντίστοιχα). 

3.3.11. Οι διατάξεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας των Κτιρίων «Π.Δ. 71/88», όπως ισχύουν 

μετά από την 33940/7590/17-12-98, απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ΦΕΚ 1316/Β/31-12-98) 

και οι λοιπές πυροσβεστικές διατάξεις. 

3.3.12. Οι τοπικές δεσμεύσεις λόγω Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, Δασικής Υπηρεσίας, γειτνίασης 

με αγωγούς υψηλής τάσης της Δ.Ε.Η., κ.λπ. 
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3.3.13. Οι Ευρωκώδικες ή αντίστοιχοι κανονισμοί άλλων χωρών σε θέματα που δεν καλύπτονται 

από τους παραπάνω κανονισμούς και αποφάσεις. 

3.3.14. Τα αναλυτικά Τιμολόγια διαφόρων κατηγοριών εργασιών (Η/Μ κ.λπ.) καθώς και τα α-

ντίστοιχα Περιγραφικά Τιμολόγια. 

3.3.15. Ο Κτιριοδομικός Κανονισμός (Φ.Ε.Κ. 59 Δ/3-2-1989) 

3.3.16. Οι κανονισμοί που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή και στις Τεχνικές Προδιαγρα-

φές, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της 

Περίληψης Διακήρυξης της Δημοπρασίας. 

3.3.17. Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) ΦΕΚ 2221 Β/30-7-2012 

3.3.18. Το Π.Δ. 334/94 (ΦΕΚ 176 Α/25-10-94) «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών». 

3.3.19. Το Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212 Α/29-8-96), περί ελάχιστων προδιαγραφών ασφαλείας και υ-

γείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια. 

3.3.20. Ν. 1396/83 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και 

λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα» (ΦΕΚ 1264/83) 

3.3.21. Την εγκύκλιο 26/4.10.2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών 

Μεταφορών και Δικτύων (Τμήμα Προδιαγραφών και Ευρωκωδίκων) περί υποχρεωτικής 

εφαρμογής των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ). 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο:ΠΗΓΕΣ ΛΗΨΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 

ΥΛΙΚΩΝ, ΕΤΟΙΜΩΝ Ή ΧΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Ο ανάδοχος οφείλει να προβεί έγκαιρα στην εξασφάλιση για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου, κα-

τάλληλων σε ποιότητα και επαρκών σε ποσότητα υλικών και νερού. 

4.1. Όλα τα υλικά κ.λπ., που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας της αγοράς, 

χωρίς βλάβες ή ελαττώματα. 

4.2. Επίσης όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι απολύτως σύμφωνα με τα συμβατι-

κά δεδομένα, τους ισχύοντας κανονισμούς και προδιαγραφές των Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., Ε-

μπορίου και Βιομηχανίας, καθώς επίσης και με τα συμβατικά δεδομένα της εργολαβίας, αρί-

στης ποιότητας και της απολύτου εγκρίσεως του αρμοδίου οργάνου της επίβλεψης, σχετικά 

με την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εμφάνιση, την ανταπόκριση 

στις προδιαγραφές κ.λπ. 

4.3. Σε περίπτωση, που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούμενα για την εκτέλε-

ση των έργων, ο ανάδοχος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος αυτού 

επί της αξίας τους, ούτε αποζημίωσης για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυ-

τών. Ο ανάδοχος δεν φέρει καμιά ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλι-

κών, που παραδίδονται σ’ αυτόν από τον εργοδότη εφόσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως. 



 

 

σελ. 7/40               ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

4.4. Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον εργοδότη στον ανάδοχο με πρωτόκολλο, μετά δε 

την παραλαβή τους από τον ανάδοχο, αυτός φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε βλάβη, ζημιά 

ή απώλεια, που τυχόν θα συμβεί στα υλικά αυτά. 

4.5. Πριν από κάθε παραγγελία, το υλικό, το μηχάνημα η συσκευή θα εγκρίνεται από την υπηρεσία, 

ως εξής: 

Αν πρόκειται για υλικό σειράς βιομηχανικής παραγωγής, θα προσκομίζονται στην Υπηρεσία 

προσπέκτους και προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής, καθώς και δείγματα. Αν πρόκει-

ται για υλικό πρωτότυπο, που πρόκειται να παραχθεί ειδικά για το εν λόγω έργο θα προσκομί-

ζονται στην Υπηρεσία δείγματα, σχέδια ή μοντέλα. 

Τα παραπάνω δείγματα κ.λπ., που θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία, θα φυλάσσονται από αυ-

τήν μέχρι την παραλαβή του έργου, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση του αναδόχου. 

4.6. Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει κατά την κρίση της κάθε υλικό μηχάνημα ή συ-

σκευή, που δεν είναι σύμφωνα με τα δείγματα ή τις προδιαγραφές ως ανωτέρω. 

4.7. Όλα τα μηχανήματα και συσκευές πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ελέγχου του 

κατασκευαστού, η δε επίβλεψη θα μπορεί να παραπέμπει αυτά για εργαστηριακό έλεγχο με 

μέριμνα και δαπάνες «του αναδόχου». 

4.8. Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την παραγγελία των υλικών – μηχανημάτων – συσκευών 

κ.λπ. να υποβάλλει στην Δ/νουσα Υπηρεσία πλήρη κατάλογο των προς παραγγελία υλικών για 

έγκριση, γνωστοποιώντας συγχρόνως και την ημερομηνία παραγγελίας των ανωτέρω υλικών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο:ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ – ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Αν κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων μέχρι την οριστική παραλαβή οποιαδήποτε εργα-

σία παρουσιάζει ελαττώματα που δεν αποκαθίστανται απ’ τον ανάδοχο, κοινοποιείται σ’ αυτόν 

ειδική διαταγή της Διευθύνουσας υπηρεσίας. Η ειδική διαταγή προσδιορίζει τα ελαττώματα και 

τάσσει εύλογη προθεσμία για την αποκατάστασή τους. Στην αποκατάσταση μπορεί να περι-

λαμβάνεται η καθαίρεση των ελαττωματικών εργασιών και η ανακατασκευή τους, αν αυτό επι-

βάλλεται από τα πράγματα. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η αποκατάστασή του απαι-

τεί δυσανάλογες δαπάνες με την ειδική διαταγή καθορίζεται ποσοστό μείωσης της αμοιβής του 

αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η διαταγή μπορεί να 

περιλαμβάνει και την εκτέλεση ορισμένων εργασιών για τον περιορισμό του ελαττώματος. 

Κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο 159 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις ΄Εργων, Προμη-

θειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ» (Α΄147) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο:ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ 
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6.1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το έργο μέσα σε προ-

θεσμία 18 μηνών, μετά την υπογραφή της σχετικής εργολαβικής σύμβασης. 

6.2. Μετά την λήξη της τμηματικής ή συνολικής περάτωσης του συνόλου ή τμημάτων του έργου, 

ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο  147 του Ν.4412/2016 

6.3. Αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες ορίζονται σε ημερολογιακές ημέρες από την εγκατάστα-

ση του αναδόχου.: 

6.4. Για την παράταση θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84 ως 

ισχύει και του άρθρου 36 του Π.Δ. 609/85 ως ισχύει (άρθρο  147 του Ν.4412/2016). 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο:ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ–ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ–ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

7.1. Στα θέματα προθεσμιών, υπέρβασής τους και επιβολής ποινικών ρητρών ισχύει η παράγραφος 

4 του άρθρου 5 του Ν. 1418/84 (όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με την παράγραφο 3, 

του άρθρου 2 του Ν. 2229/94) και το άρθρο 36 του, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο  148 

του Ν.4412/2016 

7.2. Για κάθε ημέρα υπαίτιας υπέρβασης από τον ανάδοχο της τασσόμενης με το άρθρο 5 της πα-

ρούσας συνολικής προθεσμίας, επιβάλλονται οι καθοριζόμενες με το άρθρο 36 του Π.Δ. 

609/85 (άρθρο  148 του Ν.4412/2016) ποινικές ρήτρες και για τα καθοριζόμενα σε αυτό χρο-

νικά διαστήματα. Τα ως άνω ποσά ποινικών ρητρών θα παρακρατούνται από τις αμέσως επό-

μενες πιστοποιήσεις του έργου. 

7.3. Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπαίτιας από μέρους του υ-

πέρβασης της συνολικής προθεσμίας ορίζεται σε 15% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου 

και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το 20% της προβλεπόμενης από τη σύμβαση συνο-

λικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες και μέχρι ακόμα 15% της συνολικής προθεσμίας η 

ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε 20% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. 

7.4. Για την εφαρμογή των ποινικών ρητρών η μέση ημερήσια αξία του έργου προκύπτει, αφού 

διαιρεθεί το συνολικό χρηματικό ποσό της σύμβασης, μαζί με το ποσό των τυχόν συμπληρω-

ματικών συμβάσεων και χωρίς την Αναθεώρηση και το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), 

με τον αριθμό των ημερών της συνολικής προθεσμίας. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε (ακέραιες 

με στρογγύλευση προς τα επάνω) ημερολογιακές ημέρες και τα ποσά και οι προθεσμίες όπως 

προβλέπονται στην αρχική σύμβαση, χωρίς παρατάσεις ή αναθεώρηση. 

7.5. Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας δεν επιτρέ-

πεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού ποσού της σύμβα-

σης, χωρίς Φ.Π.Α. 

7.6. Η υποκατάσταση τρίτου στην κατασκευή μέρους ή όλου του έργου (εκχώρηση του έργου) 

απαγορεύεται. Αν διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι έχει γίνει άμεση ή έμμεση υποκατά-

σταση του αναδόχου από άλλη εργοληπτική επιχείρηση ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατα-

σκευής κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο μετά από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου. 

Κατά τα λοιπά για την περίπτωση υποκατάστασης του αναδόχου εφαρμόζονται οι διατάξεις 

της παραγρ. 6 του άρθρου 5 του Ν. 1418/84, όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 2 του Ν. 
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2229/94 και οι διατάξεις του άρθρου 51 του Π.Δ. 609/85, όπως αυτά ισχύουν σήμερα (άρθρο  

148 του Ν.4412/2016). 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο:ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις γρα-

πτές εντολές της υπηρεσίας που του δίνονται σύμφωνα με τη σύμβαση ή το νόμο μπορεί να κηρυ-

χθεί έκπτωτος από την εργολαβία. Ιδιαίτερα ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος αν καθυ-

στερήσει την έναρξη των εργασιών ή την υποβολή του χρονοδιαγράμματος ή καθυστερεί την πρό-

οδο των εργασιών ώστε να είναι προφανώς αδύνατη η εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου ή αν οι 

εργασίες του είναι κατά σύστημα κακότεχνες, ή τα υλικά που χρησιμοποιεί δεν ανταποκρίνονται 

στις προδιαγραφές, αν δεν εφαρμόζει τα εγκεκριμένα σχέδια ή αν συστηματικά παραλείπει την τή-

ρηση των κανόνων ασφαλείας των εργαζομένων ή προστασίας του περιβάλλοντος ή αν έληξε η 

ολική προθεσμία του έργου χωρίς αυτό να έχει αποπερατωθεί. Κατά τα λοιπά ισχύει το  160 του 

Ν.4412/2016 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο:ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

Κατά των πράξεων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που προσβάλλει έννομο συμφέρον του αναδόχου, 

χωρεί ένσταση. Η ένσταση ασκείται με κατάθεση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, μέσα σε ανατρεπτική 

προθεσμία 15 ημερών, από την κοινοποίηση της πράξης, εκτός αν σε ειδικές περιπτώσεις ορίζεται 

διαφορετικά στο νόμο αυτόν ή τα Π.Δ. που εκδίδονται με εξουσιοδότησή του. 

Η ένσταση απευθύνεται στην προϊσταμένη αρχή, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε συγκεκριμένες 

περιπτώσεις. Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να εκδώσει την απόφασή της μέσα σε δύο μήνες από 

την κατάθεση της ένστασης. 

Αν η ένσταση απορριφθεί στο σύνολό της ή μερικώς ή αν παρέλθει άπρακτη η δίμηνη προθεσμία 

της προηγούμενης παραγράφου, ο ανάδοχος μπορεί να ασκήσει αίτηση θεραπείας σε ανατρεπτική 

προθεσμία τριών μηνών, από την κοινοποίηση της απόφασης ή από την άπρακτη πάροδο του δι-

μήνου δεν μεταθέτει την έναρξη της ανωτέρω προθεσμίας για την άσκηση αίτησης θεραπείας. Αί-

τηση θεραπείας ασκείται επίσης και κατά αποφάσεων ή πράξεων της προϊσταμένης αρχής ή του 

κυρίου του έργου, εφόσον με τις αποφάσεις ή πράξεις αυτές δημιουργείται για πρώτη φορά δια-

φωνία. Στην τελευταία αυτή περίπτωση δεν απαιτείται να προηγηθεί ένσταση και η τρίμηνη ανα-

τρεπτική προθεσμία για την άσκηση της αίτησης θεραπείας αρχίζει απ’ την κοινοποίηση της από-

φασης ή της πράξης στον ανάδοχο. 

Αίτηση θεραπείας μπορεί να ασκήσει και ο κύριος του έργου, εφόσον δεν είναι το Δημόσιο. Κατά τα 

λοιπά όπως στο άρθρο 17 του Π.Δ. 171/87. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο:ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

10.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία χρονοδιάγραμ-

μα κατασκευής του έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άθρο  145 του Ν.4412/2016 και σ’ 

αυτό θα τηρούνται η συνολική και οι προβλεπόμενες τμηματικές προθεσμίες, θα συνοδεύεται 
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δε από γραμμικό διάγραμμα και σχετική έκθεση. Στο υπ’ όψη χρονοδιάγραμμα η χρονική μο-

νάδα που θα χρησιμοποιείται και θα απεικονίζεται θα είναι η εβδομάδα. 

Το χρονοδιάγραμμα θα συνταχθεί με την απαιτούμενη προσοχή ώστε να προσδιορίζονται με 

ακρίβεια οι κρίσιμες διαδρομές οι οποίες θα διασφαλίζουν την έγκαιρη περάτωση του έργου. 

Το χρονοδιάγραμμα θα μπορεί να αναθεωρείται σε χρόνους όχι μικρότερους του τριμήνου, 

ώστε να προσαρμόζεται συνεχώς και να ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες του εργο-

ταξίου, τυχόν δε αποκλίσεις θα αιτιολογούνται και θα επισημαίνεται ο τρόπος με τον οποίο θα 

καλύπτονται (εντατικοποίηση ορισμένων εργασιών, αύξηση ωραρίου, πρόσληψη έκτακτου 

προσωπικού, πρόσθετος εξοπλισμός κ.λπ.), ώστε να μην επηρεάζονται οι κρίσιμες διαδρομές 

και κατά συνέπεια η συνολική περαίωση του έργου, από τις επί μέρους αυτές καθυστερήσεις. 

Κάθε χρονοδιάγραμμα αρχικό ή αναθεωρημένο θα συνοδεύεται από την προβλεπό-

μενη χρηματική απορρόφηση κατά μήνα (εργασίες με ΓΕ+ΟΕ, Αναθεώρηση και 

Φ.Π.Α.) για τη συνολική διάρκεια του έργου. Η απεικόνιση της προβλεπόμενης απορρό-

φησης θα παρέχεται και σε γραμμικό διάγραμμα (χρόνος – ποσά). 

Κάθε υποβαλλόμενη μηνιαία πιστοποίηση θα συνοδεύεται με αντίστοιχο διάγραμμα απορρό-

φησης όπου θα εμφανίζονται με διαφορετικά χρώματα, η προβλεπόμενη και η πραγματική α-

πορρόφηση του έργου. 

10.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης μέσα σε 30 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης να 

συντάξει και υποβάλει το οργανόγραμμα του εργοταξίου στο οποίο θα περιγράφονται λεπτο-

μερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισμού και μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η ερ-

γοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με το άρθρο  145 παρ. 4 του 

Ν.4412/2016. 

10.3. Η απόφαση έγκρισης του υπόψη χρονοδιαγράμματος εκδίδεται εγγράφως από τη Διευθύνουσα 

Υπηρεσία μέσα σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υποβολή του χρονοδιαγράμ-

ματος από τον Ανάδοχο. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 145 του 

Ν.4412/2016. 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου σχετικά με την 

σειρά και διάρκεια κατασκευής των έργων. 

10.4. Στο χρονοδιάγραμμα θα φαίνεται η σειρά εκτέλεσης των επί μέρους εργασιών. 

10.5. Το χρονοδιάγραμμα, όπως θα τροποποιηθεί και εγκριθεί από την Υπηρεσία, είναι υποχρεωτικό 

για τον Ανάδοχο, θα αποτελεί τον πίνακα εκτέλεσης των εργασιών και τυχόν υπέρβαση των 

επί μέρους προθεσμιών συνεπάγεται τις προβλεπόμενες από τη Σύμβαση και τις κείμενες δια-

τάξεις κυρώσεις. 

10.6. Αναπροσαρμογές του χρονοδιαγράμματος εγκρίνονται εγγράφως από την Επιβλέπουσα Υπη-

ρεσία, όταν τροποποιηθεί το συμβατικό αντικείμενο ή στις περιπτώσεις που προβλέπει το άρ-

θρο 145 παράγραφος 2 του Ν. 4412/2016. 

10.7. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του για το χρονοδιά-

γραμμα δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος της εργολαβίας κατά τις διατάξεις του άρθρου 160 

Ν.4412/2016. 

 



 

 

σελ. 11/40               ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 11ο:ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ–ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

11.1. Για τις αυξομειώσεις του συμβατικού αντικειμένου ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 156 

Ν.4412/2016. 

11.2. Για την περίπτωση που παραστεί ανάγκη κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών εφαρμό-

ζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 156 παρ. 5 του  Ν.4412/2016 τα οποία είναι: 

α. Το εγκεκριμένο Ενιαίο Τιμολόγιο εργασιών της κατηγορίας Οικοδομικών Έργων όπως αυτό 

ισχύει (ΦΕΚ. 363 Β/19-2-2013). 

β. Αναλυτικό Τιμολόγιο Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών. 

γ. Τα Ενιαία Τιμολόγια εργασιών δημοπράτησης Δημοσίων Έργων Οδοποιΐας, Υδραυλικών, Λι-

μενικών και Πρασίνου όπως αυτά ισχύουν (ΦΕΚ. 363 Β/19-2-2013). 

11.3. Αν η αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου επιβάλλει την ανάγκη εκτέλεσης νέων επί μέ-

ρους εργασιών, ύστερα πάντοτε από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, θα συντάσσεται αντί-

στοιχα Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Εργασιών. Η δαπάνη των εργασιών αυτών καλύπτεται 

από τα απρόβλεπτα της σύμβασης. Οι νέες αυτές τιμές θα προσαυξάνονται κατά 18% για το 

όφελος κ.λπ., του αναδόχου και θα απομειώνεται η τιμή αυτή με την έκπτωση της εργολαβίας. 

Επίσης, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των «επί έλαττον» δαπανών σύμφωνα με το άρθρο 156 

παρ. 3 του  Ν.4412/2016 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ–ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

12.1. Ανεξάρτητα από εργαστηριακά μέσα και εργαστηριακό προσωπικό της Διευθύνουσας το έργο 

Υπηρεσίας, ο ανάδοχος οφείλει εφ’ όσον του ζητηθεί από την Υπηρεσία, να διαθέσει με μέρι-

μνα και δαπάνες του, τα κατάλληλα όργανα, συσκευές και προσωπικό, προς εκτέλεση δειγμα-

τοληψιών και δοκιμών ελέγχου. 

12.2. Τα αποτελέσματα των υπ’ όψη δοκιμών θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία εντός δύο ημερών 

από του πέρατος του εργαστηριακού ελέγχου, οσάκις απαιτείται χρονικό διάστημα για τον έ-

λεγχο, άλλως δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψη. Οι πάσης φύσεως δοκιμές, με ακριβή στοιχεία των 

θέσεων και του είδους των δοκιμών, καταγράφονται σε ιδιαίτερο πίνακα που συνοδεύει τις πι-

στοποιήσεις και τις τμηματικές προσωρινές επιμετρήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 

τους. 

12.3. Ανεξάρτητα από τις εργαστηριακές εξετάσεις και δοκιμές που θα γίνουν από τον ανάδοχο, η 

Υπηρεσία μπορεί να προβαίνει σε λήψη δειγμάτων και σε εργαστηριακή εξέτασή τους, για εν-

δελεχή ποιοτικό έλεγχο των εκτελουμένων εργασιών. 

12.4. Οποιοσδήποτε έλεγχος ή δοκιμασία που θα αφορά είτε υλικό, είτε εργασία, δεν θα παρέχει 

στον ανάδοχο το δικαίωμα να προβάλει αξίωση ή αίτημα, επιζητώντας ανάλογη παράταση 

προθεσμίας, για οποιοδήποτε ανάλογο χρονικό διάστημα θα χρειασθεί για την εκτέλεση της 

διαπίστωσης αν ένα υλικό ή εργασία είναι δόκιμα ή όχι. 

 



σελ. 12/40 

ΑΡΘΡΟ 13ο:ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Τα πρωτόκολλα αφανών εργασιών πρέπει να συντάσσονται αμέσως μετά την εκτέλεση των 

εργασιών. Στις επιμετρήσεις και στα πρωτόκολλα εργασιών, επί πλέον των ποσοτικών ενδείξε-

ων και των εργασιών, θα αναγράφονται παρατηρήσεις σχετικές με την κατά δόκιμο τρόπο και 

σύμφωνα προς τους συμβατικούς όρους εκτέλεση των εργασιών, προκειμένου δε περί των υ-

λικών, θα αναγράφονται παρατηρήσεις σχετικές με τα φυσικά εργαστηριακά χαρακτηριστικά 

και την καταλληλότητά τους εν γένει. Για τη διοίκηση του έργου έχει γενική εφαρμογή το άρ-

θρο 151 του  Ν.4412/2016 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΕΡΓΟΥ 

14.1. Το έργο διευθύνεται εκ μέρους της αναδόχου επιχείρησης, από πληρεξούσιο αντιπρόσωπό της 

αποδεκτό από την Υπηρεσία, που πρέπει να είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχι-

τέκτων Μηχανικός ή και από τον ίδιο τον ανάδοχο σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης. 

14.2. Για την κατασκευή του έργου ο ανάδοχος εκτός από Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα Μηχα-

νικό, υποχρεούται να διαθέσει και Διπλωματούχο Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό καθώς 

και το απαραίτητο τεχνικό προσωπικό σ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής του έργου, σύμφωνα 

με το άρθρο 139 του  Ν.4412/2016 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο:ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ–ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ–ΕΝΤΟΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ–

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

15.1. Αμέσως μετά την υπογραφή της Εργολαβικής σύμβασης, η Υπηρεσία θα παραδώσει στον Ανά-

δοχο όλα τα στοιχεία της μελέτης. 

15.2. Ο Ανάδοχος πριν από την εφαρμογή της μελέτης, είναι υποχρεωμένος να προβεί σε συσχετι-

σμό και αριθμητικό έλεγχο των αναγραφομένων στοιχείων και σε περίπτωση ασυμφωνίας, να 

ζητήσει έγγραφα και έγκαιρα από τον εργοδότη τη σχετική διόρθωση, χωρίς να έχει το δικαί-

ωμα να τροποποιεί τα στοιχεία αυτά, χωρίς την έγγραφη εντολή του εργοδότη, γιατί σύμφωνα 

με τη σύμβαση αναλαμβάνει ρητά να εφαρμόσει πιστά τα σχέδια της μελέτης του έργου και τα 

καθοριζόμενα στα τεύχη της μελέτης αυτής. 

15.3. Ο καθορισμός από τα στοιχεία της μελέτης και τις οδηγίες της τεχνικής περιγραφής και των 

ειδικών προδιαγραφών των επί μέρους στοιχείων για την εκτέλεση των εργασιών (τρόπος ε-

κτέλεσης κατασκευών, επί μέρους διαστάσεις κ.λπ.), δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την 

υποχρέωση να πάρει κάθε μέτρο για την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των διαφόρων ειδών 

κατασκευών, που συνθέτουν κάθε επιφάνεια ή χώρο ή λειτουργία του χώρου. 

15.4. Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και αν δεν ορίζεται κάτι από 

τα σχέδια λεπτομερειών ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή τέλος από τις οδηγίες ή διατα-

γές της Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τμήμα του έργου (όπως π.χ. τοίχοι, διαχωριστικά, 

κατώφλια, επιχρίσματα, κιγκλιδώματα, κ.λπ.), πρέπει να είναι άρτιο τόσο ως προς την κατα-



 

 

σελ. 13/40               ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

σκευή, την αντοχή και καλή εμφάνισή του, όσο και ως προς την άμεση σύνδεσή του με τα 

υπόλοιπα, (εσωτερικά ή γειτονικά) τμήματα του έργου. 

15.5. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωμα της κατασκευής ο ανάδοχος, 

υποχρεούται στη συμπλήρωση ή επανόρθωση στο χρόνο που θα ορίσει η Υπηρεσία, αλλιώς η 

Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να εκτελέσει αυτό σε βάρος και για λογαριασμό του «άνευ ετέρου» 

και με την τιμή που θα ζητήσει ο νέος κατασκευαστής. 

15.6. Η Υπηρεσία δικαιούται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 132 και 156 του  Ν.4412/2016 

όποτε κρίνει απαραίτητο, λόγω τοπικών συνθηκών ή άλλων αναγκών να τροποποιεί τα εγκε-

κριμένα σχέδια ή να τα ακυρώνει και να εκδίδει νέα. 

15.7. Αν για σοβαρούς λόγους ο ανάδοχος δε συμφωνεί με οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας, είναι 

υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει εγγράφως στο συντομότερο δυνατό χρόνο, και πάντως όχι 

μετά παρέλευση δεκαημέρου, τις απόψεις του προς την Υπηρεσία, υποβάλλοντας συγχρόνως 

κάθε στοιχείο που τις τεκμηριώνει. 

15.8. Για την τροποποίηση της μελέτης, μετά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου, 

απαιτείται απόφαση της προϊσταμένης αρχής, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του αρμόδιου 

τεχνικού συμβουλίου κατασκευών. 

Κατά τη συζήτηση του θέματος στο τεχνικό συμβούλιο καλούνται ο μελετητής και ο ανάδοχος 

κατασκευής του έργου ή εκπρόσωποι αυτών να αναπτύξουν τις απόψεις του και να υποβάλουν 

γραπτό υπόμνημα. Μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από τη διαπίστωση της ανάγκης 

τροποποίησης της μελέτης, η προϊσταμένη αρχή εκδίδει τη σχετική απόφαση. Η κοινοποίηση 

της ανωτέρω απόφασης για τροποποίησης της μελέτης στην υπηρεσία του Μ.Ε.Ε.Π. αποτελεί 

προϋπόθεση για τυχόν πληρωμή των εργασιών που προκύπτουν από την τροποποίηση της με-

λέτης. 

Όλα τα στοιχεία για την τροποποίηση ή μη της μελέτης υποβάλλονται σε αντίγραφα μέσα σε 

δεκαπέντε (15) ημέρες στη Γ.Δ.Δ.Ε. με εισήγηση της προϊσταμένης αρχής για τον υπεύθυνο 

της κατάστασης που δημιουργήθηκε, προκειμένου να επιβληθούν από τον Υπουργό Περιβάλ-

λοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων οι προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Κατά της απόφασης για τροποποίηση της μελέτης μπορεί ο μελετητής να υποβάλει αίτηση θε-

ραπείας. Η αίτηση θεραπείας δεν αναστέλλει την εφαρμογή της απόφασης. Αν η αίτηση θερα-

πείας γίνει μερικά ή ολικά δεκτή, μπορεί ο μελετητής να ζητήσει ανάλογη τροποποίηση της 

απόφασης επιβολής διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 παραγρ. 10 του Ν. 

1418/84 ως ισχύει. 

15.9. Για κάθε συμπληρωματική λεπτομέρεια ή διευκρίνιση πάνω στα σχέδια ή τα λοιπά συμβατικά 

στοιχεία, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ζητά έγκαιρα και πάντως πριν από την έναρξη 

των σχετικών εργασιών, γραπτές οδηγίες από την Υπηρεσία και να συμμορφώνεται απόλυτα 

προς αυτές. 

Δεν θα αναγνωρισθεί καμιά οδηγία, απόφαση ή εντολή που δόθηκε μόνο προφορικά. Το ίδιο 

ισχύει και για κάθε αίτηση του αναδόχου για λήψη πληροφοριών και οδηγιών. 

 



σελ. 14/40 

ΑΡΘΡΟ 16ο:ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

16.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται αμέσως μετά την τμηματική περάτωση των εγκαταστάσεων να κάνει 

με δικά του μέσα, όργανα και δαπάνες (σε αυτές περιλαμβάνεται η δαπάνη κατανάλωσης ηλε-

κτρικής ενέργειας κ.λπ.) τις απαιτούμενες δοκιμές, οι οποίες θα επαναλαμβάνονται μέχρι πλή-

ρους ικανοποίησης των απαιτητών αποτελεσμάτων τους, οπότε και θα συντάσσεται πρωτό-

κολλο δοκιμών που θα υπογράφεται από τον επιβλέποντα μηχανικό και τον ανάδοχο και θα 

περιλαμβάνεται στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής. 

16.2. Οι δοκιμές θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 

16.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται με την περάτωση των εγκαταστάσεων και πριν από την παραλαβή 

τους, να συντάξει χωρίς πρόσθετη αμοιβή και να υποβάλει στην επίβλεψη σε τρία (3) αντί-

γραφα, πλήρεις λεπτομερειακές οδηγίες χειρισμού, λειτουργίας και συντήρησης των εγκατα-

στάσεων που εκτελέσθηκαν απ’ αυτόν. Μία σειρά από τις οδηγίες αυτές, καταχωρείται στον 

φάκελο της επίβλεψης ενώ η άλλη διαβιβάζεται στο Αρχείο του κυρίου του Έργου. 

16.4. Ο ανάδοχος οφείλει επίσης πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων, να διδάξει το προ-

σωπικό του κυρίου του έργου, την χρήση και το χειρισμό των εγκαταστάσεων. 

16.5. Κατά το χρόνο της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, οφείλει να επιθεωρεί κατά κανονικά 

χρονικά διαστήματα, τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε αρίστη κατάσταση, χωρίς πρό-

σθετη αμοιβή γι’ αυτό. Γενικά για την υποχρεωτική συντήρηση των έργων και το χρόνο εγγύ-

ησης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 157 του  Ν.4412/2016. 

16.6. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζημιά, για την οποία ευθύνεται ο 

ίδιος, μέσα στην προθεσμία που θα ορισθεί για το σκοπό αυτό, ο κύριος του έργου έχει το δι-

καίωμα να εκτελέσει την επανόρθωση αυτή, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. 

16.7. Για τη συναρμολόγηση των μηχανημάτων, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να περιορισθεί 

στον χώρο, που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη και να πάρει τα κατάλληλα μέτρα για να μην 

παρεμποδίζεται η εντός του έργου κυκλοφορία του εργατοτεχνικού προσωπικού άλλων εργο-

λαβιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο:ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ–ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 

17.1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με την παράδοση των εργασιών και πριν από την προσωρινή 

παραλαβή, να συντάξει με δαπάνες του και να παραδώσει σε έξη (6) αντίγραφα στην Υπηρε-

σία. 

17.1.1. Τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:200 της τελικής διάταξης του χώρου με υψομε-

τρικές και οριζοντικογραφικές ενδείξεις. 

17.1.2. Ακριβή διαγράμματα 1:50 θεμελιώσεων – ξυλοτύπων - κατόψεων και τομών με τον ο-

πλισμό, στα οποία θα αναγράφονται τα πραγματικά στοιχεία των επί μέρους τμημάτων, 

όπως βλάβη, διαστάσεις, θέσεις, διατομές κ.λπ., πλήρως ανταποκρινόμενα με τα πραγ-

ματικώς εκτελεσθέντα έργα. 

17.1.3. Κατασκευαστικά αρχιτεκτονικά σχέδια με κλίμα 1:50. 
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17.1.4. Κατασκευαστικά σχέδια των εγκαταστάσεων σε κλίμακα 1:50, όπως ακριβώς αυτές ε-

κτελέσθηκαν που θα περιλαμβάνουν λεπτομερή διαγράμματα διάταξης και εκτέλεσης 

των εγκαταστάσεων και σχέδια κάτοψης, όπου θα σημειώνεται η θέση, το μέγεθος και 

η συνδεσμολογία των συσκευών, των μηχανημάτων του τηλεφωνικού δικτύου κ.λπ. 

17.1.5. Τεύχος Τεχνικής Έκθεσης στο οποίο θα αναφέρονται η πορεία εκτέλεσης του έργου, τα 

προβλήματα που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση και πως επιλύθηκαν και γενικά ότι έχει 

σχέση με το ιστορικό της εκτελέσεως του υπόψη έργου. Επίσης, θα περιέχει οδηγίες για 

τη σωστή συντήρηση των έργων μετά το πέρας της κατασκευής τους. Στους τίτλους 

των σχεδίων και του τεύχους θα υπάρχει η ένδειξη: «ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ». 

17.2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πάρει και να εκτυπώσει με δαπάνες του φωτογραφίες, πριν 

από την έναρξη των εργασιών, κατά τις πιο ενδιαφέρουσες φάσεις εκτέλεσης του έργου και 

μετά το πέρας των εργασιών, στις οποίες τελευταίες θα φαίνονται όλες οι όψεις όλων των κτι-

ρίων σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Οι φωτογραφίες αυτές πρέπει να είναι ευκρι-

νείς και καλλιτεχνικές, θα είναι τραβηγμένες με ψηφιακή μηχανή, και θα εκτυπώνονται σε τρία 

(3) αντίτυπα κάθε μία σε μεγέθυνση 18x27 σε χαρτί λευκό σεμιτάτ, με τις φωτογραφίες θα 

παραδίδονται και τα ηλεκτρονικά αρχεία τους. Για κάθε κτίριο θα λαμβάνονται και θα παραδί-

δονται στην Υπηρεσία τέσσερα (4) έγχρωμα SLIDES. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο:ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ 

– ΦΘΟΡΕΣ 

18.1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση εργασιών που δεν συμπε-

ριλαμβάνονται στη σύμβασή του, από άλλους εργολήπτες που έχει εγκαταστήσει ο κύριος του 

έργου, να διευκολύνει την εκτέλεσή τους με τα μέσα που χρησιμοποιεί (ικριώματα κ.λπ.) και 

να ρυθμίζει την εκτέλεση των εκτελουμένων απ’ αυτόν εργασιών ούτως ώστε να μην παρε-

μποδίζεται η εκτέλεση εργασιών από τον κύριο του έργου ή άλλους εργολήπτες. 

18.2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος ν’ ανοίγει, να μορφώνει, και να επαναφέρει στην αρχική κα-

τάσταση τις απαιτούμενες με βάση τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες και τις οδηγίες της επί-

βλεψης, οπές διέλευσης, φωλιές και αύλακες, για τον εντοιχισμό σωλήνων ή οποιονδήποτε άλ-

λων στοιχείων Η/Μ εγκαταστάσεων, χωρίς καμιά ιδιαίτερη αποζημίωση, γιατί οι σχετικές δαπά-

νες περιλαμβάνονται στην οικονομική προσφορά του. 

18.3. Απαγορεύεται ρητά η διάνοιξη ή η μόρφωση από τον ανάδοχο, οπών, φωλεών και αυλάκων σε 

κατασκευές από σκυρόδεμα χωρίς την έγγραφη έγκριση του επιβλέποντα μηχανικού. 

18.4. Οποιαδήποτε φθορά ή ζημιά που θα προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου, σε οποιαδήπο-

τε κατασκευή, βαρύνει τον ανάδοχο που είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει και να 

επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν τη ζημιά ή τη φθορά στην πρότερή τους κατάστα-

ση. 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο:ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ 
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Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε βλάβη 

επέρχεται στα έργα, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζημιά 

του που οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του, ή σε 

μη χρήση των κατάλληλων μέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιό-

τητας του φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του 

άρθρου 7 του Ν. 1418/84 ως ισχύει (άρθρο 58 παρ. 1 του Ν. 3669/2008). Ο ανάδοχος είναι υπο-

χρεωμένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν με δικές του δαπάνες. Κατά τα λοιπά 

όπως στο άρθρο 45 του Π.Δ. 609 ως ισχύει (άρθρο 58 του Ν. 3669/2008). 

 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο:ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ 

Ο Διευθύνων, από μέρους της αναδόχου επιχείρησης του έργου, υποχρεούται μετά από ειδοποίηση 

της υπηρεσίας, να συνοδεύει τους υπαλλήλους που επιβλέπουν ή διευθύνουν ή επιθεωρούν τα έρ-

γα, κατά τις μεταβάσεις για επίβλεψη, έλεγχο ή επιθεώρηση στον τόπο των έργων ή σε άλλους 

τόπους παραγωγής. 

 

ΑΡΘΡΟ 21ο:ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

21.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την τυχόν παράδοση για χρήση τμήματος του έργου, ή του 

όλου έργου, μετά την περαίωση του, ν’ αφαιρέσει και ν’ απομακρύνει από όλους τους χώρους 

του εργοταξίου και των γύρω δρόμων κάθε προσωρινή εγκατάσταση, απορρίμματα, μηχανή-

ματα, εργαλεία, ικριώματα, προσωρινές κατασκευές και περιφράγματα πλεονάζοντα, χρήσιμα ή 

άχρηστα υλικά να καθαρίσει με ειδικευμένο προσωπικό όλους τους χώρους του εργοταξίου για 

την παράδοσή τους απολύτως καθαρών, και γενικά να μεριμνήσει για ότι απαιτείται, ούτως 

ώστε το έργο να παραδοθεί καθ’ όλα έτοιμο για χρήση και λειτουργία. 

21.2. Αν μετά την έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, ο ανάδοχος δεν εκτελέσει τις παρά πάνω εργασί-

ες μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της ε-

ντολής, οι εργασίες αυτές εκτελούνται σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου της δαπά-

νης παρακρατούμενης από την αμέσως επόμενη πληρωμή. 

 

ΑΡΘΡΟ 22ο:ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

22.1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει με δικές του δαπάνες στο εργοτάξιο, όλα τα 

προβλεπόμενα από τους όρους υγιεινής του άρθρου 24 του Π.Δ. 447/1975, όπως αυτό συ-

μπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 

22.2. Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την 

έκδοση κάθε κατά νόμων αδείας, καθιστάμενος αποκλειστικά και ουσιαστικά υπεύθυνος για 

κάθε παράβαση των διατάξεων που ισχύουν για την εκτέλεση των εργασιών. 

22.3. Επίσης πρέπει να μεριμνήσει για την τήρηση στα εργοτάξια όλων των στοιχείων που απαιτού-

νται από το Νόμο, για την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας που επιβάλλεται να ληφθούν σ’ 

όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών, σύμφωνα με την εγκύκλιο 27/2012/ΥΠΑΝ και 



 

 

σελ. 17/40               ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΥΠΟΜΕΔΙ, το Π.Δ. 447/75-778/80-1083/81- Ν. 16/1996, 17/1996, 305/1996, 88/1999, «περί 

ασφαλείας των εν τοις οικοδομικαίς εργασίαις ασχολουμένων μισθωτών», το Π.Δ. 770/80 «πε-

ρί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως 

έργων, αρμοδιότητας πολιτικού μηχανικού» και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει καθ’ όλη την 

διάρκεια κατασκευής του έργου. 

22.4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις περί τάξεως και ασφαλείας επί ατυχημάτων Αστυ-

νομικές Διατάξεις και έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή βλάβη που θα 

συμβεί στον ίδιο, στο προσωπικό του, ή σε τρίτους από ενέργειες που έχουν άμεση ή έμμεση 

σχέση με την εκτέλεση του έργου. 

22.5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει τα απαιτούμενα σήματα και πινακίδες σε όλες γενικά 

τις θέσεις που εκτελούνται εργασίες και να φροντίζει για τη συντήρησή τους. 

22.6. Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που θα οφείλεται στη μη λήψη 

των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας. 

22.7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ανακοινώσει αμέσως στη Διευθύνουσα το Έργο Υπηρεσία, όλες 

τις απευθυνόμενες ή κοινοποιούμενες σ’ αυτόν διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών 

σχετικά με μέτρα ελέγχου και ασφαλείας σε όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 

22.8. Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες για το κατά την εκτέλεση του 

έργου απασχολούμενο εργατοτεχνικό κ.λπ. προσωπικό, στην περίπτωση που θα συμβεί ατύ-

χημα σ’ αυτό. 

22.9. Ο ανάδοχος έχει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 153 του 

του  Ν.4412/2016. 

22.10. Ο ανάδοχος υποχρεούται μετά το πέρας των εργασιών να προσκομίσει χωρίς επιπλέον απο-

ζημίωση:  

Α) Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου – Εγκαταστάτη για την ηλεκτροδότηση του κτιρίου. Τυ-

χόν έξοδα προς τη ΔΕΗ βαρύνουν τον Κύριο του έργου.  

Β) Υπεύθυνη Δήλωση από Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό προς την Πυροσβεστική Υ-

πηρεσία μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αδειοδότηση του κτιρίου από ά-

ποψη Πυρασφάλειας 

 

ΑΡΘΡΟ 23ο:ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ 

Για την αναθεώρηση τιμών μονάδος εργασιών για την παρούσα εργολαβία, ισχύουν οι διατάξεις 

του άρθρου 153 του  Ν.4412/2016 

 

ΑΡΘΡΟ 24ο:ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 

24.1. Στην παρούσα εργολαβία ισχύει το εργολαβικό ποσοστό 18% για την αξία των εργασιών που 

εκτελούνται καθώς και για τις εργασίες που θα κανονισθούν με Νέες Τιμές Μονάδος. 
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24.2. Για την περίπτωση εκτέλεσης απολογιστικών εργασιών θα προστίθεται στην πραγματική δαπά-

νη υλικών και ημερομισθίων εργολαβικό ποσοστό 18% μειωμένο κατά τη μέση τεκμαρτή έκ-

πτωση της προσφοράς του σύμφωνα με το άρθρο 42 παρ. 10 του Π.Δ. 609/85 ως ισχύει (άρ-

θρο 55 του Ν. 3669/2008). 

Για τις διάφορες ασφαλιστικές εισφορές (ΙΚΑ, ΤΕΑΕΔΞΕ, κ.λπ.) του εργοδότη επί των ημερο-

μισθίων των απολογιστικών εργασιών, ο ανάδοχος καταβάλλει για λογαριασμό της Υπηρεσίας 

το ανάλογο ποσόν το οποίον του αποδίδεται με πιστοποίηση χωρίς εργολαβικό ποσοστό. Για 

αξία υλικών που τυχόν θα χορηγήσει η Υπηρεσία στον ανάδοχο, δεν καταβάλλεται εργολαβικό 

ποσοστό. 

24.3. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται των τελών, διοδίων των παντός είδους μεταφορικών μέσων, 

του ειδικού φόρου 17 του Ν.Δ. 3092/54 επί των εισαγομένων από το εξωτερικό υλικών εφο-

δίων κ.λπ. και των αναφερόμενων φόρων στα Ν.Δ. 4456/65 και 4535/66 και του «Δικαιώμα-

τος Είσπραξης Εσόδων ΤΣΜΕΔΕ υπέρ τρίτων» σε ποσοστό 0,6% (απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΑΠ.Δ 

179/0728/Φ.23) καθώς και της υποχρέωσης παρακράτησης 1% υπέρ του ΤΣΜΕΔΕ, και 0,5% 

υπέρ του Ε.Μ.Π., από κάθε λογαριασμό του έργου (άρθρο 7 § 1 περ. Β του Α.Ν. 2326/40 και 

του 2033588/431/0026/95 εγγράφου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους), του δικαιώματος 

είσπραξης υπέρ του ΤΣΜΕΔΕ σε ποσοστό 0,2%. 

24.4. Οποιαδήποτε απαλλαγή από τις επιβαρύνσεις της προηγούμενης παραγράφου 22.3 θα γίνεται 

προς όφελος του έργου και το αντίστοιχο ποσό θα αφαιρείται από το λογαριασμό του αναδό-

χου. Αντίθετα κάθε τυχόν πρόσθετη επιβάρυνση, εκτός του φόρου εισοδήματος ή τυχόν πα-

ρακρατήσεις έναντι του φόρου αυτού, καταβάλλεται από τον ανάδοχο για λογαριασμό της Υ-

πηρεσίας και πιστοποιείται άτοκα υπέρ του αναδόχου στους αντίστοιχους λογαριασμούς. 

 

ΑΡΘΡΟ 25ο: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

25.1. Στις δαπάνες του αναδόχου συμπεριλαμβάνονται και οι κατωτέρω ειδικές δαπάνες που βαρύ-

νουν αποκλειστικά αυτόν: 

1. Οι δαπάνες οι σχετικές με το εργολαβικό συμφωνητικό. 

2. Αποζημιώσεις ιδιοκτητών, εκμισθωτών ή μισθωτών: 

α) των περιοχών λήψεως αδρανών και αργών υλικών 

β) των θέσεων εγκαταστάσεως μηχανημάτων και εργοταξίων γενικά 

γ) οι δαπάνες αποζημιώσεως μηχανημάτων πηγές λήψεως υλικών (αδρανών και λίθινων υλι-

κών και νερού) καθώς και των οδών προσπελάσεως προς αυτές. 

25.2. Οίκοθεν νοείται ότι σε περίπτωση ζημιών ή ατυχημάτων κατά την εκτέλεση του έργου και την 

παραγωγή και μεταφορά υλικών, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή ατύχημα. Η 

Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει ευθύνη ή υποχρέωση να καταβάλει αποζημιώσεις για τις ανωτέρω 

αιτίες. 

25.3. Οι πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις οι οποίες τυχόν θα προκύψουν κατά το στάδιο εκτέ-

λεσης, των εργασιών από την ανάγκη εκμεταλλεύσεως πηγών λήψεως υλικών θα βαρύνουν 

τον ανάδοχο.  
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ΑΡΘΡΟ 26ο:ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

26.1. Για την εξασφάλιση του απαιτουμένου ρυθμού προόδου του έργου και την τήρηση των συμ-

βατικών προθεσμιών με τα αναγκαία περιθώρια προς κάλυψη απρόβλεπτων δυσχερειών, ο α-

νάδοχος οφείλει όταν και όπου απαιτείται να χρησιμοποιεί περισσότερες της μιας βάρδιες ερ-

γασίας, να εφαρμόζει υπερωριακή εργασία και να προβαίνει σε ενίσχυση του εξοπλισμού και 

των εργοταξιακών εγκαταστάσεών του. 

26.2. Ο ανάδοχος δε δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αποζημίωση για οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις 

του, προκαλούμενες από την ανωτέρω αύξηση σε εργατικά, εξοπλισμό, υλικά, καύσιμα, κ.λπ., 

έστω και αν τέτοια αύξηση (σε βάρδιες, ώρες εργασίας, εξοπλισμού, εγκαταστάσεις) είναι πέ-

ραν των προβλέψεων του εγκριθέντος από την Υπηρεσία προγράμματος κατά το άρθρο 7 της 

παρούσας. 

26.3. Ο ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιεί εγκαίρως στην Υπηρεσία εγγράφως, οποιαδήποτε αλλαγή 

στις ώρες εργασίας (χρησιμοποίηση νυκτερινής βάρδιας, εργασία κατά τις Κυριακές και εορτές 

κ.λπ.), καθώς και αλλαγές στο κύριο μηχανολογικό εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις. 

26.4. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις προβλεπόμενες από την κείμενη Νομοθεσία 

διατάξεις ως προς νυκτερινή και υπερωριακή εργασία (π.χ. αποζημιώσεις προσωπικού, μέτρα 

ασφαλείας κ.λπ.). 

26.5. Εφ’ όσον καθίσταται αναγκαίο κατά την κρίση της Υπηρεσίας να εκτελέσει εργασία νυκτερινή, 

υπερωριακή ή κατά τις Κυριακές και εορτές, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνε-

ται προς τις εντολές της Υπηρεσίας για την εκτέλεση με δαπάνες του, των παρά πάνω εργα-

σιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 27ο: ΔΡΟΜΟΙ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ–ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

27.1. Ο ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει κατά τις μεταφορές των διαφόρων υλικών μόνο τους υφιστα-

μένους δρόμους ή θα χρησιμοποιεί κατόπιν οδηγιών του Εργοδότου προσωρινούς δρόμους, ή 

θα κατασκευάζει προσπελάσεις εφ’ όσον το επιτρέψει ο Εργοδότης. Σε καμιά δε περίπτωση 

δεν θα παρακωλύει, έστω και σποραδικά την κυκλοφορία σε αυτούς. 

27.2. Όσον αφορά τους εν λειτουργία δρόμους, ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι δεν μπο-

ρεί να κυκλοφορήσει όχημα βάρους μεγαλύτερου εκείνου για το οποίο έχει υπολογιστεί η α-

ντοχή του οδοστρώματος, ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή του. Σε περίπτωση που είναι 

αδύνατη η διέλευση βαρέων οχημάτων ή μηχανημάτων, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος ύ-

στερα από συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές να κάνει τις αναγκαίες ενισχύσεις και να βρει 

οποιοδήποτε άλλο τρόπο διαβάσεως. Οπωσδήποτε εφ’ όσον κάνει χρήση τέτοιων οδών (εντός 

των ανωτέρω περιορισμών), υποχρεούται στη συντήρηση των δρόμων αυτών καθ’ όλη τη 

διάρκεια της πλήρους εκτελέσεως της συμβάσεως, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση εκ μέρους 

του Δημοσίου. 
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27.3. Οίκοθεν νοείται, ότι σε κάθε περίπτωση κατά την εκτέλεση του έργου και την παραγωγή - 

μεταφορά υλικών, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή ατύχημα. Η Υπηρεσία δεν α-

ναλαμβάνει ευθύνη ή υποχρέωση για καταβολή δαπανών ή αποζημιώσεων για τις παραπάνω 

αιτίες. 

27.4. Οι μεταφορές των διαφόρων υλικών θα εκτελούνται μέσω των δρόμων και των διαδρόμων 

που θα καθορίζονται από την Υπηρεσία. 

27.5. Στην περίπτωση διαφόρων χωματουργικών εργασιών και τεχνικών έργων προσωρινής χρήσε-

ως για τη διαμόρφωση των εργοταξιακών χώρων και κάλυψη γενικά κατασκευαστικών ανα-

γκών, οι δαπάνες θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο. Επίσης η κατασκευή των πάσης φύσεως οδών 

προσπελάσεως για πρόσβαση της θέσεως των έργων, δανειοθαλάμους και λατομεία βαρύνει 

τον ανάδοχο. 

27.6. Υποχρεούται επίσης να μεριμνήσει για την πλήρη και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. 

σήμανση ημέρας και νύκτας των χώρων των εργοταξίων του με τις κατάλληλες κάθε φορά πι-

νακίδες, φανούς κ.λπ., προς καθοδήγηση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σύμφωνα 

με την απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. αριθ. ΒΜ 5/30058/6.12.82, που δημοσιεύθηκε στο υπ’ α-

ριθμ. 11/Β/23.3.83 ΕΚ. Στις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις θα τοποθετούνται υποχρε-

ωτικά αυτόματα αναβοσβύνοντα σήματα (FLASH LIGHTS). 

27.7. Εκτός τούτων ο ανάδοχος υποχρεούται στην τοποθέτηση εμποδίου τύπου εγκεκριμένου από 

την Υπηρεσία. Τα εμπόδια αυτά θα τοποθετούνται σε εμφανή σημεία του έργου (αρχή, τέλος 

και σε ενδιάμεσα σημεία αναλόγως του εκτελουμένου έργου) και πάντως σε αριθμό όχι λιγό-

τερο των δύο ανά πενήντα μέτρα. 

27.8. Ο κύριος του έργου επιφυλάσσει το δικαίωμα να τροποποιήσει τον τύπο του εμποδίου κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. 

27.9. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε όλα τα παραπάνω χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση της σχετικής 

δαπάνης περιλαμβανομένης στο ποσοστό Γεν. Εξόδων, Οφέλους κ.λπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 28ο:ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ 

28.1. Ο ανάδοχος οφείλει να προφυλάσσει την υπάρχουσα βλάστηση και καλλιεργημένες εκτάσεις 

γύρω από το χώρο που του διατίθεται από την Υπηρεσία, για την εκτέλεση των έργων. Θα εί-

ναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκαλέσει σε τρίτους λόγω αυθαιρέτου κοπής ή βλάβης 

σε δένδρα ή καλλιέργειες. 

28.2. Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών πλησίον υπαρχόντων έργων, ο ανάδοχος θα ευθύνεται στο 

ακέραιο για τυχόν καταστροφές ή ζημιές που θα επιφέρει στα έργα αυτά και υποχρεούται ν’ 

αποκαταστήσει τα υπάρχοντα έργα στην προηγούμενη κατάσταση με δαπάνες του. 

28.3. Ο ανάδοχος πρέπει να διευκολύνει τις διελεύσεις άλλων εργοληπτών ή εργατικού προσωπικού 

που εκτελούν έργα της υπηρεσίας ή άλλων κρατικών Υπηρεσιών. 

28.4. Ο ανάδοχος πρέπει να οργανώσει τα συνεργεία αυτά κατά τις Διατάξεις των περί Εργατών και 

Εργασίας Νομοθεσίας και να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε η εργασία να εκτελείται 



 

 

σελ. 21/40               ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

μεθοδικά για αποφυγή αμέσων ή εμμέσων ζημιών ή ατυχημάτων ή προκλήσεως πλημμύρων. Η 

Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει ευθύνη ή υποχρέωση για καταβολή αποζημιώσεων για τις παραπά-

νω αιτίες. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 29ο: ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

29.1. Ο χρόνος εγγυήσεως και συντηρήσεως των έργων καθορίζεται σε 15 μήνες από την βεβαίωση 

περαίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 171  Ν.4412/2016. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συ-

ντηρεί με δικά του έξοδα τα έργα από την βεβαιωμένη περάτωση του έργου μέχρι και τη λήξη 

της εγγύησης. Η προσωρινή παραλαβή του έργου θα γίνει σύμφωνα με το Νόμο σε 6 μήνες 

από την βεβαιωμένη περαίωση του έργου σύμφωνα με το άρθρο 170  Ν.4412/2016 

29.2. Η οριστική παραλαβή του έργου θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 172  Ν.4412/2016 

 

 

ΑΡΘΡΟ 30ο: ΦΟΡΟΙ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ, ΤΕΛΗ, ΔΑΣΜΟΙ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ Κ.ΛΠ. 

30.1. Το έργο χρηματοδοτείται από Δημοτικούς πόρους 

30.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή προς το εργατοτεχνικό προσωπικό των καθοριζομέ-

νων (με τις εκάστοτε από το Υπουργείο εργασίας εκδιδόμενες αποφάσεις) δώρων-εορτών Πά-

σχα και Χριστουγέννων καθώς και αποζημιώσεως λόγω απολύσεως, καθώς και στην καταβολή 

των νομίμων εισφορών του υπέρ των Ασφαλιστικών και Επικουρικών Οργανισμών ή Ταμείων 

όπως το ΙΚΑ (ακόμα και αν το έργο εκτελείται εκτός ασφαλιστικής περιοχής Ι.Κ.Α.) κ.λπ. 

Η καταβολή των προβλεπομένων κρατήσεων θα αποδεικνύεται με τη προσκόμιση κανονικής 

αποδείξεως πριν από την πληρωμή κάθε λογαριασμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 31ο: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ–ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ–ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Οι λογαριασμοί συντάσσονται από τον ανάδοχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου άρθρο 53 

του Ν.3669/2008 ως ισχύει και υπογεγραμμένοι υποβάλλονται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία στα α-

παιτούμενα αντίτυπα προς έλεγχο και σε χρονικό διάστημα όχι μικρότερο του ενός μήνα. Η Διευθύ-

νουσα Υπηρεσία μετά τον έλεγχο εγκρίνει αυτούς. H πληρωμή του αναδόχου γίνεται τμηματικά με 

βάση τις πιστοποιήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί μέσα στα όρια του χρονοδιαγράμματος 

εργασιών και κατά τα λοιπά σύμφωνα με το άρθρο 152  Ν.4412/2016 

 

ΑΡΘΡΟ 32ο: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙ-

ΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
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32.1. Κάθε είδους εργασίες, όπως εργασίες, εκσκαφών, κατασκευής τεχνικών έργων, οδοστρωσίας 

κ.λπ. θα πρέπει να εκτελούνται με ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές όπου υπάρχουν εγκατα-

στάσεις κάθε φύσης που παραμένουν. Τέτοιες εγκαταστάσεις είναι οδοστρώματα, περιφράξεις, 

τεχνικά έργα, δίκτυα κοινωφελών οργανισμών ή κοινοτικών ή ιδιωτικών εκμεταλλεύσεων, ό-

πως αρδευτικά φρεάτια, αρδευτικοί αύλακες, δίκτυα τροφοδοτικά ή διανομής ηλεκτρικού νε-

ρού, τηλεφωνοδότησης κ.λπ. και τα οποία για συντομία ονομάζονται δίκτυα Ο.Κ.Ω. Η επιζη-

τούμενη ιδιαίτερη προσοχή, αποσκοπεί στο να αποφευχθούν ζημιές, ατυχήματα, βλάβες, δυσ-

λειτουργίες, κ.λπ., για τις οποίες ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. 

Οποιαδήποτε ζημιά, η οποία οφείλεται σε αμέλεια του αναδόχου ή στον τρόπο με τον οποίο 

εκτελεί αυτός το έργο ή σε αμέλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού των έργων, βαρύνει απο-

κλειστικά τον ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει ολόκληρη τη δαπάνη επα-

νόρθωσης της ζημιάς. 

32.2. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι σε μερικά τμήματα του εύρους κατάληψης των 

έργων και κοντά σ’ αυτά, πιθανόν να βρίσκονται στύλοι της ΔΕΗ και ΟΤΕ, σωλήνες ύδρευσης 

κ.λπ. Έτσι θα παραστεί ανάγκη, παράλληλα προς τις εργασίες κατασκευής των έργων, που θα 

εκτελούνται απ’ αυτόν, να εκτελεσθούν από Εταιρείες ή Οργανισμούς ή Υπηρεσίες ή και τον ί-

διο και εργασίες για τη μετατόπιση στύλων ή την απομάκρυνση γραμμών κ.λπ. 

32.3. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενεργεί και να οχλεί τις παραπάνω εταιρείες, Οργανισμούς 

Κοινής Ωφελείας κ.λπ., για την επίσπευση της απομάκρυνσης των πιο πάνω εμποδίων, να δι-

ευκολύνει απροφάσιστα την εκτέλεση των εργασιών αυτών χωρίς να δικαιούται να προβάλλει 

οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης του για καθυστερήσεις ή δυσχέρειες, που παρουσιάζονται 

στο κυρίως έργο του από την εκτέλεση των παράλληλων εργασιών απομάκρυνσης στύλων, 

μετατόπισης γραμμών κ.λπ. Αντίθετα αυτός οφείλει κατά την εκτέλεση των έργων να λάβει 

όλα τα μέτρα για να αποφευχθούν βλάβες στις εγκαταστάσεις των πιο πάνω εταιρειών. Σε πε-

ρίπτωση που τυχόν συμβούν τέτοιες βλάβες, θα βαρύνουν οπωσδήποτε τον ανάδοχο. 

 

ΆΡΘΡΟ 33ο: ΣΧΕΔΙΟ & ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (Σ.Α.Υ & Φ.Α.Υ) 

Πριν από την έναρξη λειτουργίας του Εργοταξίου, ο Ανάδοχος μεριμνά για την επικαιροποίηση του 

Σχεδίου Ασφαλείας & Υγείας (Σ.Α.Υ.) και για την κατάρτιση Φακέλου Ασφάλειας &Υγείας (Φ.Α.Υ) 

όπως επιτάσσει η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του ΠΔ/τος 305/96. 

Επειδή στο Εργοτάξιο του εν λόγω Έργου θα είναι παρόντα πολλά συνεργεία θα οριστεί από τον 

Ανάδοχος Συντονιστής σε θέματα Ασφάλειας & Υγείας στον οποίο θα ανατεθούν τα καθήκοντα που 

προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ΠΔ 305/96 και θα έχει τα προσόντα που προ-

βλέπονται και για τους Τεχνικούς Ασφαλείας από το ΠΔ 294/88. 

Εφ’ όσον ο Ανάδοχος κρίνει ότι συντρέχει μια εκ των προϋποθέσεων που περιγράφονται στην πα-

ράγραφο 12 του άρθρου 3 του ΠΔ/τος 305/96 οφείλει να διαβιβάσει στην αρμόδια Επιθεώρηση 

Εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των προτέρων γνωστοποίηση (παράρτημα ΙΙΙ 

του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96). 

Κατά την Οριστική Παραλαβή του Έργου η αρμόδια επιτροπή παραλαβής ελέγχει και την ύπαρξη 

και πληρότητα του Φ.Α.Υ., (το οποίο και παραδίδεται πλέον στον κύριο του Έργου) προκειμένου να 

παραλάβει το Έργο, στοιχείο που αναγράφεται στο Πρωτόκολλο Παραλαβής. 
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Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή Δημοσίων Έργων 

(Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.). 

33.1. Κανονιστικές απαιτήσεις. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο με τρόπο ασφαλή και σύμφωνα με τους νόμους, 

διατάγματα, αστυνομικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ, όπως εκφράζονται μέσω της υπηρεσί-

ας αναφορικά με την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων. 

Σύστημα Οργάνωσης και Διαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (Σ.Ο.Δ.Α.Υ.Ε.). 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόσει το Σ.Ο.Δ.Α.Υ.Ε. στο έργο ώστε να περιοριστεί ο εργασια-

κός κίνδυνος στο ελάχιστο. 

Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το Σ.Ο.Δ.Α.Υ.Ε. ορίζονται οι εξής: 

33.2. Δήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου. 

33.2.1 Ορισμός τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και ιατρού Εργασίας. 

Ειδικότερα και λόγω της σπουδαιότητας των θεσμών αυτών, τα προσόντα και καθήκοντα 

των ατόμων τα οποία θα παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή θε-

μάτων ασφαλείας και υγείας, καθώς και του γιατρού Εργασίας θα πρέπει να είναι σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας (Ν. 1568/85, ΠΔ 17/96, ΠΔ 305/96, ΠΔ 294/88). Η ανά-

θεση των καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας και συντονιστή ασφάλειας και υγείας της 

Εργασίας καθώς και του γιατρού Εργασίας γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Διευθύ-

νουσα Υπηρεσία και στο Αρμόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.ΕΠ.Ε. Για την κάλυψη αναγκών του σε 

υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και γιατρού Εργασίας, μετρήσεις, 

αναπροσαρμογή ή και εκπόνηση του Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. περιλαμβανομένης της εκτίμησης 

του εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού, κλπ. Ο ανάδοχος μπορεί να συμβάλλε-

ται με εξωτερικούς συνεργάτες ή και με ειδικά αδειοδοτημένη (ΠΔ 95/99, ΠΔ 17/96) από 

το Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης του Επαγγελματι-

κού Κινδύνου (ΕΞ.Υ.Π.Π.). 

33.3 Καθορισμός αρμοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέματα Α.Υ.Ε.. 

33.4 Οργάνωση υπηρεσιών Α.Υ.Ε. υπεργολάβων. 

33.5 Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας. 

Κατ ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για αναφορά ατυχήματος, διερεύνηση των ατυχημάτων 

και τήρηση αρχείων βάσει της νομοθεσίας, αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης, χρήση μέσων α-

τομικής προστασίας, εκπαίδευση προσωπικού, ιατρικές εξετάσεις εργαζομένων. 

33.6 Κατάρτιση ειδικών μελετών π.χ. για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια μελέτη προβλέπεται 

από την νομοθεσία ή προτείνεται από το Σ.Α.Υ. της μελέτης ή της κατασκευής. 

33.6.1. Διαδικασίες Επιθεωρήσεων. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραμματίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων, του εξοπλι-

σμού, των μεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε εβδομαδιαία βάση, εκτός αν άλλως ορί-

ζεται στη νομοθεσία ή το απαιτούν οι συνθήκες εκτέλεσης του έργου, ώστε να εξασφαλίζε-

ται η έγκαιρη λήψη μέτρων για την επανόρθωση των επικίνδυνων καταστάσεων που επιση-

μαίνονται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να τεκμηριώνονται γραπτά. Άλλες προβλέψεις 
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Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο Έργο προς το αρμόδιο 

Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.ΕΠ.Ε. 

Κατάρτιση προγράμματος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα Α.Υ.Ε.. 

Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρμογή από όλους τους εργαζόμενους στο εργοτάξιο. 

Πρόβλεψη για σύγκληση μηνιαίων συσκέψεων για θέματα Α.Υ.Ε. με τον συντονιστή Α.Υ.Ε. 

και τους υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού ασφάλειας και του ιατρού Εργασίας. 

33.6.2. Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 

Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του 

Σχεδίου και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες 

όσον αφορά θέματα Α.Υ.Ε. και να συντάξει τον τελικό Φ.Α.Υ. 

Το Σ.Α.Υ. αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών, στο δε (Φ.Α.Υ.) 

εμπεριέχονται οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος Ασφά-

λειας και Υγείας συμπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται με την ολοκλήρωση του Έργου 

στον ΚτΕ ενημερωμένος ώστε να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυ-

τό κατασκευάσθηκε. 

33.6.3. Το Σ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής: 

Γενικά 

Είδος έργου και χρήση αυτού 

Σύντομη περιγραφή του έργου Ακριβής διεύθυνση του έργου Στοιχεία κυρίου του έργου 

Στοιχεία του υποχρέου για εκπόνηση του Σ.Α.Υ. 

33.6.4. Πληροφορίες για τα υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας. 

33.6.5. Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις ερ-

γασίας. 

33.6.6. Ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου. 

33.6.7. Καθορισμό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκομιδής αχρήστων. 

33.6.8. Συνθήκες αποκομιδής επικινδύνων υλικών. 

33.6.9. Διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α΄ βοηθειών. 

33.6.10. Μελέτες κατασκευής ικριωμάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις π.χ. 

ειδικοί τύποι ικριωμάτων, αντιστηρίξεις μεγάλων ορυγμάτων, ή επιχωμάτων κλπ. Και 

διατάξεις για πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος. 

33.6.11. Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και αποφάσεων εργασιών του έργου, σύμφωνα με 

το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου. 

33.6.12. Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίμησης επι-

κινδυνότητας κάθε φάσης και υπόφασης του έργου με κλιμάκωση της εκτίμησης επι-

κινδυνότητας π.χ. 

Χ= Χαμηλή εκτίμηση κινδύνου 

Μ= Μέτρια εκτίμηση κινδύνου 

Υ= Υψηλή εκτίμηση κινδύνου 
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Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη οι επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι. 

33.6.13. Εναλλακτικές μέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν μπορούν να αποφευχθούν. 

33.6.14. Για τον εναπομένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα μέτρα 

για την πρόληψή του, καθώς και ειδικά μέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύ-

νους (Παράρτημα ΙΙ του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96). 

 

33.7. Ο Φ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής: 

33.7.1. Α Γενικά : 

Είδος έργου και χρήση αυτού 

Ακριβή διεύθυνση του έργου  

Αριθμό αδείας 

Στοιχεία του κυρίου του έργου 

Στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει τον ΦΑΥ. 

33.7.2. Β Στοιχεία από το μητρώο του έργου : 

Τεχνική περιγραφή του έργου 

Παραδοχές μελέτης 

Τα σχέδια «ως κατασκευάσθη» 

33.7.3. Γ Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ όλη την διάρ-

κεια της ζωής του έργου, π.χ. εργασίες συντήρησης, μετατροπής, καθαρισμού κλπ. Εν-

δεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης 

των διαφόρων εργασιών, στην ;αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, 

ηλεκτροδότησης, αερίων, ατμού, κλπ.) στην πυρασφάλεια κλπ. 

33.7.4. Δ Eγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου. 

Το ανωτέρω περιλαμβάνει: 

 Τον Κανονισμό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν τη χρήση 

του έργου από τους χρήστες, βασικά ενημερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, 

που θα διανεμηθούν στους χρήστες ώστε κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιμο-

ποιήσει το έργο και τι θα κάνει σε περίπτωση εκτάκτων γεγονότων. 

 Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκμετάλλευσης του έργου π.χ. 

οδηγίες χρήσης του ακίνητου και κινητού εξοπλισμού που ανήκει στην συγκεκριμένη 

εργολαβία σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας και σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού 

κλπ. 

 Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαμβάνονται συγκεκριμένες οδηγίες για την πε-

ριοδική συντήρηση του έργου. Κατά την εκτέλεση του έργου, το Σ.Α.Υ. και ο Φ.Α.Υ. 

τηρούνται στο εργοτάξιο με ευθύνη του αναδόχου και είναι στην διάθεση των ελε-

γκτικών αρχών. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται να παρακολουθεί την ύπαρξη 

και εφαρμογή των Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ. 



σελ. 26/40 

Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο καθ’ όλη 

την διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται με ευθύνη του ΚτΕ. 

 

ΑΡΘΡΟ 34o: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ * 

1 προστίθεται κατ’ εφαρμογή της Εγκυκλίου 27 ΔΙΠΑΔ/οικ/369/15.10.12 

1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των 

διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό 

του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται 

οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου: 

ΠΔ 305/96 (αρ.7-9), Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.7), Ν. 3850/102 (αρ. 42). 

2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων 

κλπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα Ν. 3669/08 (αρθ. 37 παρ. 7). 

β. Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας 

και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΚΑ: ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-

3-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ 889/27-11-02, στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, 

καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών 

κατά τη φάση της μελέτης και της κατασκευής του έργου: Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και 

αρ.182).  

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζο-

μένων, να τους ενημερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των μέτρων αυ-

τών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώμη τους και να διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε ζη-

τήματα ασφάλειας και υγείας: ΠΔ 1073/81 (αρ. 111), ΠΔ 305/96 (αρ. 10,11), Ν.3850/10 

(αρ. 42- 49). Για την σωστή εφαρμογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι 

αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να 

μπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας 

και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τμήμα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατα-

σκευάσει ξένη εξειδικευμένη εταιρεία). 

3. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα 

ακόλουθα : 

3.1. Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) - Φάκελος Ασφάλειας Υ-

γείας (ΦΑΥ) και συγκεκριμένα : 

α.  Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την 

εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειμένου για εργοτάξιο με προβλεπόμενη διάρκεια ερ-

γασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτό-

χρονα περισσότεροι από 20 εργαζόμενοι ή ο προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει 

                                           
1 H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασμό με το παράρτημα Ι του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96. 
2 O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων άρ. δεύτερο, καταργεί διατάξεις που ρυθμί-

ζονται από αυτόν όπως διατάξεις των: Ν.1568/85, ΠΔ 294/88, ΠΔ 17/96, κλπ. 
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τα 500 ημερομίσθια: ΠΔ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμ-

φωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96. 

β.  Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τμήμα της 

τεχνικής μελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ.3 

παρ.8) και την ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΚΑ η οποία ενσωματώθηκε στο 

Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). 

γ.  Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης (τυχόν παρα-

λήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύμφωνα με 

την μεθοδολογία που θα εφαρμόσει στο έργο ανάλογα με την κατασκευαστική του δυσκο-

λία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (μέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργα-

σιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισμός, κλπ). 

δ.  Να αναπροσαρμόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύ-

ψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα 

προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας και υγείας: ΠΔ 305/96 (αρ. 3 

παρ.9) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΚΑ η οποία ενσωματώθηκε στο 

Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). 

ε.  Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου: ΠΔ 305/96 (αρ. 3 

παρ.10) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΥΠΕΚΑ και να τα έχει στη διάθεση 

των ελεγκτικών αρχών. 

στ. Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας 

γείας (ΦΑΥ).  

Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους και για 

τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του 

έργου. 

Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για όσους μελλο-

ντικά ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 

1.  Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5- 7) και στις ΥΑ: 

ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΚΑ οι οποίες ενσω-

ματώθηκαν στο Ν.3669/08 (αρ. 37 και 182). 

2.  Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν : 

α.  Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα 

του ενός συνεργεία στην κατασκευή. 

β.  Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους: Π.Δ.305/96 

(αρθ.12 παράρτημα ΙΙ). 

γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. 

δ.  Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται με ευθύνη του κυρίου ή του έχο-

ντος νόμιμο δικαίωμα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας 

(ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 7 
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παρ.1 εδάφιο α’ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11- 2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-

2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε. 

3.  Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή 

κάθε Δημόσιου Έργου: ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΚΑ, η οποία ενσωματώθηκε στο 

Ν.3669/08 αρ. (73 και 75). 

4.  Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το 

συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του: ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ΔΙ-

ΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΚΑ. 

5.  Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαμβάνονται 

στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΚΑ. 

 

3.2. Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση στοιχείων ασφάλειας 

και υγείας 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α.  Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 εργα-

ζόμενους σύμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 

β.  Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 

και άνω εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 

γ.  Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε άτομα 

εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύμβαση με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και 

Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός 

της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπι-

κή Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής: 

Ν.3850/10 (αρ.9). 

δ.  Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των: τεχνικού ασφαλείας και ιατρού 

εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων : 

1.  Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των 

υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συμπεριλαμβανο-

μένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους 

Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 

2.  Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις 

υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και 

αρ.17 παρ.1). Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων 

αυτών. Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδομετρείται και 

θεωρείται από την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές 

υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), 

οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Α-

σφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζομένων των οποίων η σύσταση και οι αρ-

μοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. Σε περίπτωση διαφωνίας η 

διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο. 
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3. Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήματος και 

να το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). Τα μέτρα που 

λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων ατυχημάτων, καταχωρούνται στο 

βιβλίο  υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες ε-

πιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες 

του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος όλα τα εργατικά ατυχή-

ματα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί 

αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του 

ατυχήματος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

4. Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανό-

τητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 

5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 

 

3.3. Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν α-

παιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη 

των εργασιών στο εργοτάξιο σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.14) σε συνδυασμό με την Υ.Α 

130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. 

Το ΗΜΑ θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους Δ/νσεις, Τμήματα ή Γρα-

φεία Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες μηχ/κούς του αναδόχου και 

της Δ/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών 

για ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από το αρμόδιο όργανο ελέγχου όπως ο 

επιθεωρητής εργασίας, κλπ: ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) 

ΥΠΕΚΑ με αρ.πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 

 

3.4. Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)  

Για την πιστή εφαρμογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται με το 

Η Μ Α. Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και ε-

μπλουτισμός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή των αναγραφόμενων 

υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και 

επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήματος. 

 

4. Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο 

εργοτάξιο. 

4.1. Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα πα-

ρακάτω μέτρα ασφάλειας και υγείας : 
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α.  Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου με 

ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων: ΠΔ 105/95, ΠΔ 

305//96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 18.1). 

β.  Τον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλε-

κτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω 

από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόμενους από τον κίνδυνο ηλε-

κτροπληξίας: ΠΔ 1073/81 (αρ.75-79), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β, τμήμα II, παρ.2). 

γ. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών ή αερί-

ων κλπ) και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους των ε-

γκαταστάσεων αυτών: ΠΔ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, 

παρ.6). 

δ. Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως: κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - 

διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόμενους, πρό-

ληψη - αντιμετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυμιάσεων, ύπαρξη πυροσβε-

στήρων, κλπ.: ΠΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.3, 4, 8-

10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού εξοπλισμού (ύ-

παρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ): ΠΔ 1073/81 

(αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV μέρος Α, παρ.13, 14). 

στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόμε-

νους όπως: προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωμες ζώνες 

ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά με τους κινδύνους 

από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισμός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη 

χρήση του: Π.Δ. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τρο-

ποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96 (αρ.9, παρ.γ). 

4.2. Εργοταξιακή σήμανση – σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση – ενα-

πόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κλπ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α.  Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των 

πεζών και των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με : 

 Την Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕΔΙ: «Οδηγίες Σήμανσης Εκτελού-

μενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 

 Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις και μέτρα 

για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους 

χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών » 

 Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και-

την τροπ. αυτού: Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 

β.  Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, 

κατάληψης τμήματος οδού και πεζοδρομίου: Ν. 2696/99 (αρ. 47, 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 

3542/07 (αρ.43,44). 
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γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και να τηρεί τις 

απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, 

των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισμού εργοτα-

ξίου, κλπ: ΠΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVμέρος Α, παρ.2), 

Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 

δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτω-

σης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων: ΠΔ 216/78, 

ΠΔ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 πα-

ραρτ. IV μέρος Α παρ.11 και μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού: Ν. 

3542/07 (αρ.30). 

ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν : 

α) κραδασμούς: ΠΔ 176/05, β) θόρυβο: ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής 

χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων: ΠΔ 397/94, δ) προστασία από 

φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες: Ν.3850/10 (άρ. 36-41), ΠΔ 82/10. 

 

4.3. Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 

Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ 304/00 (αρ. 

2).  

α.  Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων (χωμα-

τουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, των εγκα-

ταστάσεων, των μηχανών και του λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με μηχανισμό 

ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ): ΠΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74 

), Ν.1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτού: ΠΔ 89/99, ΠΔ 

304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ 

παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 

β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, μέρος Β’, τμήμα ΙΙ, 

παρ.7.4 και 8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία : 

1.  Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας 

2.  Άδεια κυκλοφορίας 

3.  Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 

4.  Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 

5.  Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μέρος Β΄, 

τμήμα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σημειώνεται ότι η άδεια 

χειριστού μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή.  

6.  Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση - εγκατά-

σταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα α-

ποτελέσματα των ελέγχων σύμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 
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7.  Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και α-

ντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 

και αρ.4. παρ.7 ). 

 

5. Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας 

στο εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργα-

σιών του εκτελούμενου έργου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, πρόσθετα 

απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών 

του εκτελούμενου έργου. Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθε-

τήματα : 

5.1. Κατεδαφίσεις : 

Ν 495/76, ΠΔ 413/77, Π.Δ. 1073/81 (αρ. 18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ. 7), ΥΑ 

31245/93, Ν. 2168/93, Π.Δ. 396/94 (αρ. 9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Υ.Α. 3009/2/21- γ/94, 

Υ.Α.2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 

Φ6.9/25068/1183/96, Π.Δ. 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα II, παρ. 11), ΚΥΑ 

3329/89 και η τροπ. αυτής: Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού ΠΔ 

2/06, ΠΔ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 

5.2  Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις : 

Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια 

και αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 

2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 

και οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η 

τροπ. αυτού: ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 10 ). 

5.3  Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες 

σε στέγες. 

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΠΔ 

396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μέρος Α παρ.1, 

10 και μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4-6,14 ). 

5.4  Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερμές εργασίες 

ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ. 96, 99, 104, 105 ), ΠΔ 70/90 (αρ.15), ΠΔ 396/94 (αρ. 9 παρ.4 

παραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 

5.5  Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές, κλπ.) 

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26-33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ. 9 παρ.4 πα-

ραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 12). 

5.6. Προετοιμασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 

(Σήραγγες κυκλοφορίας οχημάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθμοί παραγωγής ε-

νέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασμένα τμήματα των οικοδομικών 
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ή άλλης φύσης έργων και σε στάθμη χαμηλότερη των 6.00 μ. κάτω από την επιφάνεια της 

γης.) Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: ΥΑ 

Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ. 9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 

2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ. 6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ 

6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού: ΠΔ 2/06, ΠΔ 

305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 10). 

5.7. Καταδυτικές εργασίες σε Λιμενικά έργα 

(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαμόρφωση πυθμένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ με 

χρήση πλωτών ναυπηγημάτων και καταδυτικού συνεργείου) ΠΔ 1073/81 (αρ. 100), Ν 

1430/84 (αρ. 17), ΠΔ 396/94 (αρ. 9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, ΠΔ 305/96 

(αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13). 

 

6. Ακολουθεί κατάλογος με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές διατάξεις που περι-

λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ: 

«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 

A. ΝΟΜΟΙ 
 

Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

Ν. 495/76 ΦΕΚ 337/Α/76 Π. Δ. 413/77 ΦΕΚ 128/Α/77 

Ν. 1396/83 ΦΕΚ 126/Α/83 Π. Δ. 95/78 ΦΕΚ 20/Α/78 

Ν. 1430/84 ΦΕΚ 49/Α/84 Π. Δ. 216/78 ΦΕΚ 47/Α/78 

Ν. 2168/ 93 ΦΕΚ 147/Α/93 Π. Δ. 778/80 ΦΕΚ 193/Α/80 

Ν. 2696/99 ΦΕΚ 57/Α/99 Π. Δ. 1073/81 ΦΕΚ 260/A/81 

Ν. 3542/07 ΦΕΚ 50/Α/07 Π. Δ. 225/89 ΦΕΚ 106/Α/89 

Ν. 3669/08 ΦΕΚ 116/Α/08 Π. Δ. 31/90 ΦΕΚ 31/Α/90 

Ν. 3850/10 ΦΕΚ 84/Α/10 Π. Δ. 70/90 ΦΕΚ 31/Α/90 

Ν. 4030/12 ΦΕΚ 249/Α/12 Π. Δ. 85/91 ΦΕΚ 38/Α/91 

  
Π. Δ. 499/91 ΦΕΚ 180/Α/91 

Γ.ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Π. Δ. 395/94 ΦΕΚ 220/Α/94 

ΚΥΑ αρ. 8881/94 ΦΕΚ 450/Β/94 Π. Δ. 396/94 ΦΕΚ 220/Α/94 

ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 ΦΕΚ 451/Β/93 Π. Δ. 397/94 ΦΕΚ 221/Α/94 

ΥΑ 3009/2/21-γ/94 ΦΕΚ 301/Β/94 Π. Δ. 105/95 ΦΕΚ 67/Α/95 

ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 ΦΕΚ 73/Β/94 Π. Δ. 455/95 ΦΕΚ 268/Α/95 

ΥΑ 3131.1/20/95/95 ΦΕΚ 978/Β/95 Π. Δ. 305/96 ΦΕΚ 212/Α/96 
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ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 ΦΕΚ 677/Β/95 Π. Δ. 89/99 ΦΕΚ 94/Α/99 

Γ.ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 ΦΕΚ 1035/Β/96 Π. Δ. 304/00 ΦΕΚ 241/Α/00 

Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 ΦΕΚ 113/Β/97 Π. Δ. 155/04 ΦΕΚ 121/Α/04 

ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 ΦΕΚ 987/Β/99 Π. Δ. 176/05 ΦΕΚ 227/Α/05 

ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 ΦΕΚ 1186/Β/03 Π. Δ. 149/06 ΦΕΚ 159/Α/06 

ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03 ΦΕΚ 708/Β/03 Π. Δ. 2/06 ΦΕΚ 268/Α/06 

ΚΥΑ αρ.6952/11 ΦΕΚ 420/Β/11 Π. Δ. 212/06 ΦΕΚ 212/Α/06 

ΥΑ 3046/304/89 ΦΕΚ 59/Δ/89 Π. Δ. 82/10 ΦΕΚ 145/Α/10 

ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 ΦΕΚ 1035/Β/00 Π. Δ. 57/10 ΦΕΚ 97/Α/10 

ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 ΦΕΚ 1176/Β/00 
  

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 

ΥΑ 130646/84 ΦΕΚ 154/Β/84 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠ 

Π/208/12-9-03 

ΚΥΑ 3329/89 ΦΕΚ 132/Β/89 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/ 

οικ/215/31-3-08 

ΚΥΑ 8243/1113/91 ΦΕΚ 138/Β/91 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 

ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 ΦΕΚ 187/Β/93 
  

ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93 ΦΕΚ 765/Β/93 
  

ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01 ΦΕΚ 686/Β/01 
  

ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01 ΦΕΚ 266/Β/01 
  

ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02 ΦΕΚ 16/Β/03 
  

ΥΑ ΔMEO/Ο/613/11 ΦΕΚ 905/Β/11 
  

ΥΑ 21017/84/09 ΦΕΚ 1287/Β/09 
  

Πυροσβεστική διάταξη 7, 

Απόφ. 7568.Φ.700.1/96 

ΦΕΚ 155/Β/96 
  

 

ΑΡΘΡΟ 35ο: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

35.1. Κατά την εκτέλεση του έργου έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και 

οι εγκεκριμένες Προδιαγραφές της Υπηρεσίας. Πάντως αν τυχόν στις προδιαγραφές αυτές υ-

πάρχουν διατάξεις, περιορισμοί ή και αριθμητικά όρια, που έρχονται σε αντίθεση ή αντίφαση 

με όσα αναφέρονται στην παρούσα Ε.Σ.Υ. ή με τους όρους του Τιμολογίου για το ίδιο θέμα θα 

ισχύσουν κατά σειρά οι όροι και οι διατάξεις του Τιμολογίου ή της Ε.Σ.Υ. 
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35.2. Για την κατασκευή, εγκατάσταση, δοκιμές των μηχανημάτων, τους ελέγχους ποιότητας και 

αντοχής των υλικών, θα ισχύσουν οι επίσημοι Ελληνικοί Κανονισμοί (π.χ. του Υπουργείου Βιο-

μηχανίας, της ΔΕΗ κ.λπ.), οι οποίοι όπου δεν υπάρχουν ή είναι ελλιπείς θα συμπληρώνονται 

από τους Γερμανικούς Κανονισμούς DIN, VDE, DVI κ.λπ. ή τους Κανονισμούς της χώρας προέ-

λευσης των μηχανημάτων. 

 

ΑΡΘΡΟ 36ο: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση από τον ανάδοχο εγγύησης καλής 

εκτέλεσης που ανέρχεται σε Πέντε τις εκατό (5%) επί του ποσού της σύμβασης του έργου, 

χωρίς το κονδύλι του Φ.Π.Α., δηλαδή ποσού……………………… Ευρώ. Η εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 72 παρ. 1β του Ν.4412/2016. 

Η εγγύηση συμπληρώνεται με κρατήσεις 5% σε κάθε λογαριασμό που μπορούν επίσης να α-

ντικατασταθούν με εγγυητική επιστολή. 

 

ΑΡΘΡΟ 37ο: ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

37.1. Ο ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα καθ’ όλους τους κανόνες της τέχνης και 

συμφώνως προς τις διατάξεις της παρούσας τα γενικά και τα λεπτομερειακά σχέδια της Μελέ-

της. Οπωσδήποτε όμως ο ανάδοχος διατηρεί ακέραια την ευθύνη της καλής εκτέλεσης των 

έργων. 

37.2. Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις τόσο για την σύνταξη και εφαρ-

μογή της μελέτης, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων μόνος υπεύθυνος είναι ο 

ανάδοχος και οποιοσδήποτε έλεγχος ασκηθεί από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει καθόλου τον 

ανάδοχο από την ευθύνη του. 

37.3. Ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την εκλογή και χρησιμοποίηση των απα-

ραίτητων υλικών για τα οποία απαιτείται έγκριση της Υπηρεσίας, χωρίς αυτό να τον απαλλάσ-

σει από τις κατά Νόμον ευθύνες του και γενικά για την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με 

τους όρους της παρούσας Συγγραφής, τις σχετικές προδιαγραφές, τα σχέδια της μελέτης και 

τα λοιπά εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη. 

37.4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει με δική του δαπάνη όλα τα υλικά, εργατικά και 

μηχανήματα, που είναι αναγκαία για την κατασκευή του Έργου, καθώς και για τη μεταφορά 

τους από τις πηγές λήψης τους. Ο ανάδοχος οφείλει επίσης να επισκευάζει, συντηρεί και α-

σφαλίζει με δικές του δαπάνες τα μηχανήματα και εργαλεία έναντι παντός κινδύνου. 

37.5. Ο ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει το έργο σύμφωνα με τα γενικά και λεπτομερειακά σχέδια της 

Μελέτης και με τυχόν συμπληρωματικά κατά το στάδιο της κατασκευής. 

Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι για τυχόν τροποποιήσεις της μελέτης, που θα γί-

νουν τελικά δεκτές από την Υπηρεσία, δεν δικαιούται καμιά ιδιαίτερη αμοιβή μελέτης έστω και 

αν από τις τροποποιήσεις αυτές προκύπτει οικονομικό όφελος για τον Εργοδότη. 

37.6. Οποιαδήποτε ζημία, που προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία ή δολιοφθορά κατά την διάρκεια 

της εργολαβίας, πλην ανωτέρας βίας, βαρύνει τον ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος και 

να την αποκαταστήσει. 
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Επίσης ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για ζημιές και καταστροφές που θα οφεί-

λονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες έστω και αν είναι εξαιρετικά σπάνιας εμφάνισης (π.χ. 

πλημμύρες-θύελλες, κ.λπ.). 

37.7. Οποιαδήποτε φύσης δυστυχήματα ή ζημίες στο προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτους ή και 

σε περιουσίες τρίτων που οφείλονται σε αμέλεια ή υπαιτιότητά του προσωπικού του αναδό-

χου, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την ε-

κτέλεση των Έργων όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από τα Π.Δ. 

447/75 (ΦΕΚ 142/17.7.75), Π.Δ. 778/80 (ΦΕΚ 193 Α/26.8.80) και 1073/8/(ΦΕΚ 260Α/16.9.81) 

και όποια άλλα διατάγματα έχουν εκδοθεί πρόσφατα καθώς και κάθε άλλο μέτρο, που αναφέ-

ρεται στους διεθνείς κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων. 

37.8. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων, για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο 

ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις εργασίες αυτές, έστω και αν οι 

υπεργολάβοι αυτοί έχουν τύχει της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 38ο: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ–ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ 

38.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει σε αντιπαράσταση με την Υπηρεσία στην παραλαβή 

των εκάστοτε εκτελουμένων εργασιών και να τηρεί απαρέγκλιτα βιβλία παραλαβών. Τα βιβλία 

αυτά θα είναι «εις διπλούν» θα σημειώνονται οι επακριβείς διαστάσεις των έργων θα υπογρά-

φονται επί τόπου από τον ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα τηρείται από ένα αντίγραφο και 

από τους δύο. Επίσης στις ανωτέρω παραλαβές θα σημειώνονται και οι θέσεις των δοκιμών και 

ελέγχων, που έχουν εκτελεσθεί. 

38.2. Αμέσως μόλις τελειώσει αυτοτελές μέρος του έργου θα συντάσσονται από τον ανάδοχο και θα 

υποβάλλονται στην Υπηρεσία βάσει των ανωτέρω παραλαβών σχετικά λεπτομερή σχέδια με 

την ένδειξη «όπως κατασκευάστηκε», στα οποία θα εμφαίνονται αναλυτικά οι εκτελεσθείσες 

εργασίες, οι διαστάσεις τους, θα σημειώνονται οι θέσεις ελέγχων και δοκιμών και θα είναι λε-

πτομερέστατα και συμπληρωμένα με σημειώσεις, όπου χρειάζεται. Τα ανωτέρω σχέδια θα συ-

νοδεύονται από τεύχος με τα αναλυτικά αποτελέσματα των σημειουμένων δοκιμών και ελέγ-

χων. Επίσης θα συνοδεύονται από στοιχεία και διαγράμματα όλων των στρωμάτων και υλικών, 

που συναντήθηκαν σε όλα τα είδη των εκσκαφών μαζί με τα στοιχεία των συνθηκών εργασίας. 

38.3. Τα υπόψη σχέδια και τεύχη θα περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο αφανών εργασιών και η μη 

έγκαιρη σύνταξή τους θα στερεί από τον ανάδοχο τη σχετική πληρωμή. 

38.4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί επί τόπου του έργου, ημερολόγιο σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, στο οποίο θα σημειώνονται τα μηχανήματα, το προσωπικό, οι εκτελούμενες εργασί-

ες, οι συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών κ.λπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 39ο: ΓΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

39.1. Η συμμετοχή στην δημοπρασία με την υποβολή της προσφοράς αποτελεί αμάχητο τεκμήριο, 

ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν εξετάσει και διερευνήσει πλήρως τη μελέτη για το έργο και έχουν 

ελέγξει πλήρως τη φύση και την τοποθεσία του έργου και έχουν πλήρη γνώση των γενικών και 

τοπικών συνθηκών της κατασκευής του, κυρίως σε ότι αφορά τις πάσης φύσης πηγές λήψης 
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υλικών, τις θέσεις της προσωρινής και οριστικής απόθεσης των προϊόντων εκσκαφής, τις με-

ταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, τη δυνατότητα εξασφάλισης εργατο-

τεχνικού προσωπικού γενικά, νερού ηλεκτρικού ρεύματος και οδών προσπέλασης, τις επικρα-

τούσες μετεωρολογικές συνθήκες κ.λπ. 

39.2. Επίσης εξυπακούεται, ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν πλήρη γνώση της διαμόρφωσης και της 

κατάστασης του εδάφους, του είδους και της ποιότητας των κατάλληλων και εκμεταλλεύσιμων 

υλικών που βρίσκονται στην περιοχή, των μέσων (μηχανημάτων, υλικών και υπηρεσιών), που 

θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών και όλων των άλλων 

παραγόντων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν με οποιοδήποτε τρόπο τις εργασίες, την πρόο-

δο των εργασιών ή το κόστος τους. 

39.3. Η παράλειψη του αναδόχου να ενημερωθεί με κάθε δυνατή πληροφορία σε ότι αφορά τους 

όρους της Σύμβασης δεν τον απαλλάσσει από τις ευθύνες του για πλήρη συμμόρφωση με τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 40ο: ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ–ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

40.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει στο Ι.Κ.Α. και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία, όλο το 

προσωπικό που θα απασχολεί σύμφωνα με τις περί Ι.Κ.Α. διατάξεις. 

40.2. Ασφάλιση του έργου: 

α) Χωρίς απ’ αυτό να περιορίζονται οι υποχρεώσεις και ευθύνες του, που απορρέουν από τα 

αντίστοιχα άρθρα της παρούσας, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση με δαπάνη του να α-

σφαλίσει το έργο και στο όνομά του και στο όνομα του εργοδότη για κάθε ζημιά ή απώλεια 

από οποιαδήποτε αιτία, για την οποία είναι υπεύθυνος βάσει των όρων της συμβάσεως και 

με τρόπο ώστε ο εργοδότης και ο ανάδοχος να καλύπτονται για ολόκληρη την περίοδο της 

κατασκευής και επί πλέον κατά πάσης απώλειας ή ζημίας που θα γίνει κατά το χρόνο εγ-

γυήσεως, οφειλομένης σε αίτια που ανάγονται στην πριν από την έναρξη της συντηρήσεως 

περίοδο, καθώς και έναντι κάθε απώλειας ή ζημίας που θα προξενηθεί από τον ανάδοχο 

κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεων του, που απορρέουν από το αντίστοιχο άρθρο της 

παρούσας. 

β) Η ασφάλιση θα καλύπτει: 

β1) Ολόκληρη την αξία των εκάστοτε εκτελεσθέντων τμημάτων του έργου ως και των τμη-

μάτων των βοηθητικών εργασιών. 

β2) Ολόκληρη την αξία των υλικών και μηχανημάτων του εργοταξιακού εξοπλισμού και των 

λοιπών ειδών που προσκομίσθηκαν από τον ανάδοχο στο εργοτάξιο. 

γ) Η ασφάλιση αυτή θα γίνεται σε αναγνωρισμένη από το Ελληνικό Δημόσιο ασφαλιστική ε-

ταιρεία και υπό όρους εγκρίσεως του Εργοδότη (η μη έγκριση του οποίου πρέπει να είναι 

αιτιολογημένη). 

Ο ανάδοχος υποχρεούται, όποτε του ζητηθεί να παρουσιάζει στην επιβλέπουσα το έργο υπη-

ρεσία το ή τα ασφαλιστήρια συμβόλαια καθώς και τις αποδείξεις πληρωμής των τρεχόντων 

ασφαλίστρων, χωρίς εκ τούτου να περιορίζονται οι συμβατικές υποχρεώσεις και ευθύνες του 

αναδόχου. 
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40.3. Ζημιές σε τρίτους και στις περιουσίες αυτών: 

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο ο οποίος στρέφεται κατά της 

ζωής, υγείας, σωματικής ακεραιότητας, περιουσίας και οποιωνδήποτε άλλων προσωπικών ή 

περιουσιακών υλικών ή άλλων αγαθών κάθε τρίτου προσώπου, συμπεριλαμβανομένων του ερ-

γοδότη, του προσωπικού του και του προσωπικού της επιβλέψεως, ο οποίος απορρέει από την 

εκτέλεση του έργου, από τα μέσα για την εκτέλεση των εργασιών, τα οποία χρησιμοποιούνται 

στο εργοτάξιο, από οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε σκοπό, από κάθε πρόσωπο που εισέρ-

χεται στο εργοτάξιο, καθώς και από τα ίδια τα κατασκευάσματα, τόσο κατά τις ημέρες και ώ-

ρες κατά τις οποίες εκτελούνται εργασίες, όσο και κατά τις ημέρες και ώρες κατά τις οποίες δεν 

γίνονται εργασίες. 

40.4. Ασφάλιση υπέρ τρίτων 

α) Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να συνάψει ασφάλιση υπέρ τρίτων σε αναγνωρισμένη από το 

Ελληνικό Δημόσιο Ασφαλιστική Εταιρεία, αποδεικτικό της οποίας απαραίτητα θα προσκομι-

σθεί κατά την υπογραφή της εργολαβικής συμβάσεως. 

β) Η ασφάλιση θα καλύπτει ολόκληρο τον προβλεπόμενο από την εργολαβική σύμβαση χρόνο, 

δηλ. από της υπογραφής της συμβάσεως μέχρι της προσωρινής παραλαβής του έργου και 

για ποσό που καλύπτει κάθε πιθανή βλάβη περιουσίας, καθώς και τη σωματική βλάβη τρί-

των, συμπεριλαμβανομένων του εργοδότη του προσωπικού του και εκείνου της επιβλέψε-

ως, το οποίο καθορίζεται σε 3% του συνολικού ύψους του συμβατικού προϋπολογισμού 

του έργου. 

γ) Η ασφάλιση αυτή θα προβλέπει την παραίτηση του δικαιώματος προσφυγής κατά του ερ-

γοδότη, του αναδόχου των υπεργολάβων και του προσωπικού αυτών καθώς και κάθε ερ-

γαζομένου, ο οποίος έχει οποιανδήποτε σχέση με τον ανάδοχο του έργου, καθώς και κάθε 

άλλη περίπτωση κατά την οποία θα μπορούσε να δημιουργηθεί οποιαδήποτε απαίτηση κα-

τά του εργοδότη. Εξυπακούεται ότι η σύναψη της ασφαλίσεως υπέρ τρίτων δεν απαλλάσ-

σει τον ανάδοχο από τις συμβατικές του υποχρεώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 3 

του παρόντος, από την ισχύουσα Νομοθεσία και από τις σχετικές διατάξεις περί ασφαλίσε-

ως και προστασίας του απασχολουμένου για το έργο προσωπικού. 

40.5. Ατυχήματα και ζημιές σε εργατικό προσωπικό: 

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή βλάβη η οποία ήθελε προξενηθεί 

συνεπεία εργατικού ατυχήματος σε εργάτες ή άλλα πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιούνται απ’ 

αυτόν στο έργο. Ο εργοδότης δεν έχει καμία υπευθυνότητα για τέτοιες ζημίες ή βλάβες καθώς 

και για κάθε απαίτηση, ενέργεια, έξοδα και επιβαρύνσεις σχετικά με αυτές, εκτός, αν η ζημιά ή 

βλάβη προξενήθηκε από ενέργειες ή υπαιτιότητα του ίδιου του εργοδότη, των αντιπροσώπων 

του ή των υπαλλήλων του. 

40.6. Μέτρα εν ελλείψει ασφαλίσεως από τον ανάδοχο: 

Αν ο ανάδοχος παραλείψει να ενεργήσει ή δεν τηρήσει τις σύμφωνα με το άρθρο 10 της πα-

ρούσας ασφαλίσεως ή οποιεσδήποτε άλλες ασφαλίσεις οι οποίες απαιτούνται από τους όρους 

της συμβάσεως ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να προβαίνει στις προβλεπόμενες ασφαλίσεις και 

να πληρώνει τα αναγκαία ασφάλιστρα, τα οποία θα κατακρατά από τα ποσά τα οποία κάθε 

φορά θα πληρώνει ή θα οφείλει στον ανάδοχο, χωρίς καμιά άλλη ιδιαίτερη διαδικασία. 
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40.7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει σε Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρεία τα αυτοκίνητα, που 

θα χρησιμοποιούνται στο έργο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους Νόμους, 

Διατάγματα, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας που αφορούν την υ-

γιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων. 

40.8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για τον εφοδιασμό των θέσεων εργασίας με πόσιμο 

νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, να εξασφαλίσει μέσα παροχής πρώτων βο-

ηθειών, να κατασκευάσει και τοποθετήσει κατάλληλες πινακίδες ή φωτεινά σήματα επισήμαν-

σης και απαγόρευσης επικινδύνων θέσεων καθώς και προειδοποιητικές και συμβουλευτικές πι-

νακίδες τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους κινούμενους στο εργοτάξιο. 

40.9. Για εργασίες, που απαιτούν ειδικά μέτρα ασφαλείας, ο ανάδοχος θα πρέπει να πάρει όλα τα 

ενδεδειγμένα πρόσθετα και ειδικά μέτρα ασφαλείας και να εφαρμόζει αυστηρά τους κανονι-

σμούς, που ισχύουν για την πρόληψη ατυχημάτων. 

40.10. Αναπόσπαστο μέρος της παρούσης αποτελούν τα άρθρα που περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 

ΔΙΠΑΔ /ΟΙΚ/889/27-11-02 απόφαση του Υφ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ΦΕΚ 16β/14-01-03) η πρόληψη και 

αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή Δημοσίων Έργων (Σ.Α.Υ. & 

Φ.Α.Υ.) 

 

ΑΡΘΡΟ 41ο: ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται, όπως δηλώσει τη διεύθυνση της έδρας της επιχείρησής του κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης των έργων προκειμένου να του κοινοποιούνται τα έγγραφα της Υπηρεσίας, 

σύμφωνα προς τις διατάξεις του άρθρου 136 Ν4412/2016. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος επίσης να διορίσει αντίκλητο του, κάτοικο της έδρας της Διευθύ-

νουσας Υπηρεσίας και αποδεκτό απ’ αυτήν. Με το διορισμό του αντικλήτου κατατίθεται και δήλωση 

αποδοχής του διορισμού του. 

 

ΑΡΘΡΟ 42ο: ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

42.1. Οι τελικές επιμετρήσεις συντάσσονται τμηματικά με την πρόοδο του έργου. 

42.2. Για κάθε διακεκριμένο μέρος του έργου, που επιδέχεται αυτοτελή επιμέτρηση, ο ανάδοχος 

είναι υποχρεωμένος σε ένα μήνα από την πλήρη περαίωση των εργασιών του επιμετρούμενου 

μέρους να συντάξει τελική επιμέτρηση και να την υποβάλει στην Δ/νουσα Υπηρεσία. 

42.3. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν θα υποβάλει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε τελική επιμέτρη-

ση, η Διευθύνουσα Υπηρεσία μέχρι την σύνταξη της τελικής επιμετρήσεως μπορεί να αρνηθεί 

την πιστοποίηση των αντίστοιχων εργασιών. 

42.4. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα από τις σχετικές προδιαγραφές και το άρθρο 151 του 

Ν.4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 43ο: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Π.Π.Ε. 

43.1. Ο Ανάδοχος θα εκπονήσει πριν την έναρξη του έργου πρόγραμμα ποιότητας έργου (Π.Π.Ε.) 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο πρώτυπο ISO 10005, 1995 ή σε κάποιο άλλο από τα διε-

θνώς αποδεκτά πρότυπα ποιότητας, άρθρο 158 του Ν.4412/2016. 

 

43.2. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει το Π.Π.Ε., σε δύο (2) αντίτυπα στη διευθύνουσα το έργο 

υπηρεσία, μέσα σε προθεσμία 60 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

 Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών πρέπει να επιστρέψει ένα εγκε-

κριμένο αντίτυπο στην ανάδοχο με τις τυχόν παρατηρήσεις της. 

43.3. Κάθε πιθανή αναθεώρηση του παραπάνω Π.Π.Ε., που θα απαιτηθεί, κατά την διάρκεια των 

εργασιών, από τις ανάγκες του έργου, θα υποβάλλεται για έγκριση στην Διευθύνουσα Υπηρε-

σία. 

 

  

                                 

                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Άρτα ___/_7_/__2022_ 

Ο Συντάξας 

 

 

 

Θεόδωρος Μπαλατσούκας 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε 

Άρτα ___/_7_/_2022_ 

Η Προϊσταμένη Η/Μ 

 

 

 

Μιράντα Νούτση 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε 

Άρτα ___/_7_/_2022_ 

Η Δ/ντρια ΤΥΔ 

 

 

 

Σοφία Γρύλλια 

Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε 
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Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού  

Δήμου Αρταίων 

 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
 

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
 
ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ  
 
 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ  
 
 
AT. 001  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για 
την εξαγωγή ακεραίων πλακών (m2) 
 
 

1 Πατσαλιά 
 
 

  25Χ0,4  10  

ΣΥΝΟΛΟ  10  

 

2 Ζάρρα 
 
 

  50Χ0,4  20  

ΣΥΝΟΛΟ  20 

 

3 Καμηλών 
 
 

  70Χ0,4  28  

ΣΥΝΟΛΟ  28 

 
 

4 Αυξεντίου 
 
 

  125Χ0,4  50  

ΣΥΝΟΛΟ  50 

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 001   (m2)  108 

 

  
 
AT. 002  Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από 

διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ. (m)  
 

1  Πατσαλιά  
 
 

   60  

ΣΥΝΟΛΟ  60 

 

2  Ε. Γαρουφαλλιά  
 
 

   40  

ΣΥΝΟΛΟ  40 

 

3 Ασημάκη Κροκίδα 
 
 

   80  

ΣΥΝΟΛΟ  80 
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4  Ζάρρα  
 
 

   60  

ΣΥΝΟΛΟ  60 

 
 

5  Καμμηλών 
 
 

   70  

ΣΥΝΟΛΟ  70 

6 Αυξεντίου 
 
 

    80  

ΣΥΝΟΛΟ  80 

 
7                    Περικλέους 
 

  50  

ΣΥΝΟΛΟ  50 

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 002   (m)  440 

 
 

 
 
AT. 003  Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την 

φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m  

 
 

1                              Κεραμάτες 
 
 

  150x0,4x0,4  24  

ΣΥΝΟΛΟ  24 

 
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 003   (m3)  24 

 

  
AT. 004              Εκσκαφή για την κατασκευή λάκκου βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοϊστού ή σιδηροϊστού Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες (m3) 
 

1  Παιδική Χαρά πλατείας Σκουφά 
 
 

  (0,7Χ0,7Χ0,7) Χ 7  2,40  

ΣΥΝΟΛΟ  2,40 

 

2                              Κεραμάτες 
 
 

  (0,7Χ0,7Χ0,7) Χ 8 2,72  

ΣΥΝΟΛΟ  2,72 

 
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 004   (m3)  5,12 

 

  
 
AT. 005  Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου (m3)  
 
1  Κεραμάτες  
 

 150x0,4x0,3  18  

ΣΥΝΟΛΟ  18 

    

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 005   (m3)  18 
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AT. 006  

 

1 

Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα (m3) 
 
 
Πατσαλιά 

  115Χ0,4Χ0,15 6,9  

ΣΥΝΟΛΟ  6,9 

 
2                     Ε. Γαρουφαλλιά 
 

  105Χ0,4Χ0,15 6,3  

ΣΥΝΟΛΟ  6,3 

 
3                    Ασημάκη Κροκίδα 
 

  260Χ0,4Χ0,15 15,60  

ΣΥΝΟΛΟ  15,60 

 
4                   Καμηλών 
 

  235Χ0,4Χ0,15 14,10  

ΣΥΝΟΛΟ  14,10 

 
 
5                     Περικλέους 
 

 110Χ0,4Χ0,15 6,60  

ΣΥΝΟΛΟ  6,60 

 
 
6                    Ζάρρα 
 

 180Χ0,4Χ0,15 10,80  

ΣΥΝΟΛΟ  10,80 

 
7                     Παιδική Χαρά πλατείας Σκουφά 
 

 (0,70Χ0,70Χ0,70)Χ12 4,12  

ΣΥΝΟΛΟ  4,12 

 

8 Αυξεντίου 
 
 

  140Χ0,4Χ0,15 8,40  

ΣΥΝΟΛΟ  8,40 

 
9                    Κεραμάτες 
 
 

 150Χ0,4Χ0,15 9  

ΣΥΝΟΛΟ  9 

 
 
 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  
 

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 007  Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π. (m2)  

 

1 Πατσαλιά 
 
 

  25Χ0,4  10  

ΣΥΝΟΛΟ  10  

 

2 Ζάρρα 
 
 

  50Χ0,4  20  

ΣΥΝΟΛΟ  20 

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 006   (m3)  81,82 
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3 Καμηλών 
 
 

  70Χ0,4  28  

ΣΥΝΟΛΟ  28 

 

4 Αυξεντίου 
 
 

  125Χ0,4  50  

ΣΥΝΟΛΟ  50 

 
 
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 007   (m2)  108 

 

  
AT. 008  Κατασκευές από σκυρόδεμα. Kατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών 

τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C20/25. (m3) 
 
1 Πατσαλιά 

  115Χ0,4Χ0,15 6,9  

ΣΥΝΟΛΟ  6,9 

 
2                     Ε. Γαρουφαλλιά 
 

  105Χ0,4Χ0,15 6,3  

ΣΥΝΟΛΟ  6,3 

 
3                    Ασημάκη Κροκίδα 
 

  260Χ0,4Χ0,15 15,60  

ΣΥΝΟΛΟ  15,60 

 
4                   Καμηλών 
 

  235Χ0,4Χ0,15 14,10  

ΣΥΝΟΛΟ  14,10 

 
 
5                     Περικλέους 
 

 110Χ0,4Χ0,15 6,60  

ΣΥΝΟΛΟ  6,60 

 
 
6                    Ζάρρα 
 

 180Χ0,4Χ0,15 10,80  

ΣΥΝΟΛΟ  10,80 

 
7               Παιδική Χαρά πλατείας Σκουφά 
 

 (0,70Χ0,70Χ0,70)Χ12 4,12  

ΣΥΝΟΛΟ  4,12 

8 Αυξεντίου 
 
 

  140Χ0,4Χ0,15 8,40  

ΣΥΝΟΛΟ  8,40 

 
9                    Κεραμάτες 
 
 

 150Χ0,4Χ0,15 9  

ΣΥΝΟΛΟ  9 

 
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 008   (m3)  81,82 

 

  
AT. 009  Αποξήλωση και επανοτοποθέτηση κυβόλιθων οιουδήποτε σχήματος και χρώματος (m2)  

1  Πατσαλιά 
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  90Χ0,4  36  

ΣΥΝΟΛΟ  36 

2  Ε. Γαρουφαλλιά  
 
 

  105Χ0,4  42  

ΣΥΝΟΛΟ  42 

3 Ασημάκη Κροκίδα  
 
 

  260Χ0,4  104  

ΣΥΝΟΛΟ  104 

4  Καμηλών  
 
 

  165Χ0,4  66  

ΣΥΝΟΛΟ  66 

 

5  Περικλέους  
 
 

  110Χ0,4  44  

ΣΥΝΟΛΟ  44 

6 Ζάρρα  
 
 

  130Χ0,4  52  

ΣΥΝΟΛΟ  52 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 009   (m2)  344 

 

  
 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ  
 

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 010 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη. (m)  

 

1  Πατσαλιά 
 
 

   20  

ΣΥΝΟΛΟ  20 

2  Ασημάκη Κροκίδα 

 

   40  

ΣΥΝΟΛΟ  40 

3 Ζάρρα 

 

   40  

ΣΥΝΟΛΟ  40 

4  Καμηλών 

 

   20  

ΣΥΝΟΛΟ  20 

5  Αυξεντίου 

 

   30  

ΣΥΝΟΛΟ  30 

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 010   (m)  150 

 

  
AT. 011  Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη. (m2)  
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1  Πατσαλιά 
 
 

  10Χ0,4 4  

ΣΥΝΟΛΟ  4 

 

2  Ασημάκη Κροκίδα 
 
 

  20Χ0,4 8  

ΣΥΝΟΛΟ  8 

 

3 Ζάρρα  
 
 

  20Χ0,4 8  

ΣΥΝΟΛΟ  8 

 

4 Καμηλών 
 
 

   10Χ0,4 4  

ΣΥΝΟΛΟ  4 

 

5 Αυξεντίου  
 
 

   15Χ0,4 6  

ΣΥΝΟΛΟ  6 

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 011   (m2)  30 

 

  
AT. 012  Ασφαλτική προεπάλειψη. (m2)  

 
                   

1  Πατσαλιά 
 
 

  10Χ0,4 4  

ΣΥΝΟΛΟ  4 

 

2  Ασημάκη Κροκίδα 
 
 

  20Χ0,4 8  

ΣΥΝΟΛΟ  8 

 

3 Ζάρρα  
 
 

  20Χ0,4 8  

ΣΥΝΟΛΟ  8 

 

4 Καμηλών 
 
 

   10Χ0,4 4  

ΣΥΝΟΛΟ  4 

 

5 Αυξεντίου  
 
 

   15Χ0,4 6  

ΣΥΝΟΛΟ  6 

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 012   (m2)  30 
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AT. 013  Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής 
ασφάλτου. (m2) 

1  Πατσαλιά 
 
 

  10Χ0,4 4  

ΣΥΝΟΛΟ  4 

 

2  Ασημάκη Κροκίδα 
 
 

  20Χ0,4 8  

ΣΥΝΟΛΟ  8 

 

3 Ζάρρα  
 
 

  20Χ0,4 8  

ΣΥΝΟΛΟ  8 

 

4 Καμηλών 
 
 

   10Χ0,4 4  

ΣΥΝΟΛΟ  4 

 

5 Αυξεντίου  
 
 

   15Χ0,4 6  

ΣΥΝΟΛΟ  6 

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 013   (m2)  30 

 

  
ΔΙΚΤΥΑ  
 

  
AT. 014  Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων. Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm 

(Τεμ.)  
 
 

1  Παιδική Χαρά Πλατεία Σκουφά 
 
   

 
 

   5  

ΣΥΝΟΛΟ  5 

 

2  Σουλίου - Πέτα 
 
   

 
 

   3  

ΣΥΝΟΛΟ  3 

 

3 

 

Αγ. Νικολάου 

    

    2  

ΣΥΝΟΛΟ  2 

4 

 

Ευαγγελιστρίας  

    

    3  

ΣΥΝΟΛΟ  3 

 

5 Κομνηνών 

    2  

ΣΥΝΟΛΟ  2 
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6 

 

Ηρακλείτου 

   2  

ΣΥΝΟΛΟ  2 

 

7 

 

Πλατεία  Καραϊσκάκη 

    3  

ΣΥΝΟΛΟ  3 

 

8 

 

Πλατεία  Τρίγωνο 

    2  

ΣΥΝΟΛΟ  2 

 

9 

 

Κεραμάτες 

    8  

ΣΥΝΟΛΟ  8 

 
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 014   (Τεμ.)  30 

 

  
 
AT. 015  Φωτεινή σηματοδότηση - Εργασίες υποδομής φωτεινής σηματοδότησης - Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης 

καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης. Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι ονομαστ.διαμέτρου DN 50 mm (σπείρωμα 2’’) και 
πάχους 3,2 χτ. (m)  
  

 

1  Πατσαλιά 
 
 

   10  

ΣΥΝΟΛΟ  10 

2  Ασημάκη Κροκίδα 

 

   20  

ΣΥΝΟΛΟ  20 

3 Ζάρρα 

 

   20  

ΣΥΝΟΛΟ  20 

4  Καμηλών 

 

   10  

ΣΥΝΟΛΟ  10 

5  Αυξεντίου 

 

   15  

ΣΥΝΟΛΟ  15 

 
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 015   (m.)  75 

 

  
AT. 016  Αγωγός γυμνός χάλκινος Πολύκλωνος Διατομής: 25 mm2 (m )   
 

1  Κεραμάτες  
 

   180  

ΣΥΝΟΛΟ  180 

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 016   (m)  180 
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                Δήμου Αρταίων 

Σελίδα 9 από 17 

 

  
AT. 017  Καλώδιο ΝΥY τετραπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατομής: 4 Χ 4mm2 (m)  

 

1  Κεραμάτες  
 

   180  

ΣΥΝΟΛΟ  180 

 
 
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 017   (m)  180 

 

  
AT. 018  Καλώδιο ΝΥY τετραπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατομής: 4 Χ2,5mm2 (m)  

 

1  Εργατικές Κατοικίες 
 

   260  

ΣΥΝΟΛΟ  260 

 
 
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 018   (m)  260 

 
 

  
AT. 019  Εύκαμπτος πλαστικός σωλήνας καλωδίων εσωτερικής διαμέτρου Φ50 mm (m) 

 

1 Πατσαλιά 

   18  

ΣΥΝΟΛΟ  18 

 
2                     Ε. Γαρουφαλλιά 
 

   18  

ΣΥΝΟΛΟ  18 

 
3                    Ασημάκη Κροκίδα 
 

  42  

ΣΥΝΟΛΟ  42 

 
4                   Καμηλών 
 

   34  

ΣΥΝΟΛΟ  34 

 
 
5                     Περικλέους 
 

  18  

ΣΥΝΟΛΟ  18 

 
 
6                    Ζάρρα 
 

  21  

ΣΥΝΟΛΟ  21 

 

8 Αυξεντίου 
 

   21  

ΣΥΝΟΛΟ  21 

 
9                    Κεραμάτες 
 
 

  24  

ΣΥΝΟΛΟ  24 

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 019   (m)  196 

 

  
AT. 020  Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Πίλαρ οδοφωτισμού. Πίλλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων (Τεμ.)  
 



Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού  
                Δήμου Αρταίων 

Σελίδα 10 από 17 

 

1  Περικλέους  
 
    
 

   1  

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 020   (Τεμ)  1 

 

  
 

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
 
AT. 021                       Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ (Τεμ.) 

 

1  

 

Περικλέους 
 
 

   1  

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 
 
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 021   (Τεμ)  1 

 

  
AT. 022  Κατασκευή μιας πλήρους παροχής ΔΕΗ (Τεμ.) 
 

1  Περικλέους  
 
 
 

   1  

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 022   (Τεμ.)  1 

 

  
 
AT. 023  Αποξήλωση πίλλαρ (Τεμ.)  

1  Περικλέους 
 
    
 

   1  

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 
 
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 023   (Τεμ.)  1 

 

  
 
AT. 024  Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Χαλύβδινοι Ιστοί Οδοφωτισμού. Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 6,00 m, 

βαμένος σε χρώμα ανθρακί (Τεμ.) 
 
1 Πατσαλιά 

   3  

ΣΥΝΟΛΟ  3 

 
2                     Ε. Γαρουφαλλιά 
 

   6  

ΣΥΝΟΛΟ  6 

 
3                    Ασημάκη Κροκίδα 
 

  14  

ΣΥΝΟΛΟ  14 

 
4                   Καμηλών 
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   11  

ΣΥΝΟΛΟ  11 

 
 
5                     Περικλέους 
 

  6  

ΣΥΝΟΛΟ  6 

 
 

6 Αυξεντίου 
 
 

   7  

ΣΥΝΟΛΟ  7 

 

 

7 

 

 

Ροδαυγή 
 
 

   2  

ΣΥΝΟΛΟ  2 

 
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 024   (Τεμ.)  49 

 
 

  
 
 
AT. 025  Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Χαλύβδινοι Ιστοί Οδοφωτισμού. Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m, 

βαμένος σε χρώμα ανθρακί (Τεμ.) 
 

1  Πατσαλιά  
 
 

    3  

ΣΥΝΟΛΟ  3 

 

2  Ζάρρα  
 
 

    7  

ΣΥΝΟΛΟ  7 

 
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 025   (Τεμ.)  10 

 

  
 
AT. 026  Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας 

διόδων φωτοεκπομπής (LED). Ισχύος 80 - 110  W χωρίς βραχίονα, βαμμένο σε χρώμα ανθρακί. (Τεμ.) 
 
 

1  Πατσαλιά 
 
 

    6  

ΣΥΝΟΛΟ  6 

 
 

2  Ε. Γαρουφαλλιά 
 
 

    6  

ΣΥΝΟΛΟ  6 

 
 
3                    Ασημάκη Κροκίδα 
 

  14  

ΣΥΝΟΛΟ  14 
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4                   Ζάρρα 
 

   7  

ΣΥΝΟΛΟ  7 

 
5                   Ροδαυγή 
 

   2  

ΣΥΝΟΛΟ  2 

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 026   (Τεμ.)  35 

 
 
 
AT. 027  Καμπύλος μονός  μεταλλικός  ‘’ Διακοσμητικός ‘’ βραχίονας 1000 mmm Μονός καμπύλος βραχίονας οριζόντιας 

προβολής 1,00 mm , διάμετρος  σωλήνα 2ins και πάχος σιδηροσωλήνα  3,65mm 
 
 

1  Πατσαλιά 
 
 

    6  

ΣΥΝΟΛΟ  6 

 
 

2  Ε. Γαρουφαλλιά 
 
 

    6  

ΣΥΝΟΛΟ  6 

 
 
3                    Ασημάκη Κροκίδα 
 

  14  

ΣΥΝΟΛΟ  14 

 
4                   Ζάρρα 
 

   7  

ΣΥΝΟΛΟ  7 

 
5                   Ροδαυγή 
 

   2  

ΣΥΝΟΛΟ  2 

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 027  (Τεμ.)  35 

 

  

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 028  Δίχτυ επισήμανσης αγωγού ρεύματος (m)   
 
1 Πατσαλιά 

   115  

ΣΥΝΟΛΟ  115 

 
2                     Ε. Γαρουφαλλιά 
 

   105  

ΣΥΝΟΛΟ  105 

 
3                    Ασημάκη Κροκίδα 
 

  260  

ΣΥΝΟΛΟ  260 

 
4                   Καμηλών 
 

   235  

ΣΥΝΟΛΟ  235 
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5                     Περικλέους 
 

  110  

ΣΥΝΟΛΟ  110 

 
 
6                    Ζάρρα 
 

  180  

ΣΥΝΟΛΟ  180 

 

8 Αυξεντίου 
 
 

   140  

ΣΥΝΟΛΟ  140 

 
9                    Κεραμάτες 
 
 

  150  

ΣΥΝΟΛΟ  150 

 
    
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 028   (m)  1295 

 

 
 
 

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 029  Φωτεινή σηματοδότηση –Εργασίες υποδομής φωτεινής σηματοδότησης- Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων 

φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE).Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 63mm 
 
 

1 Κεραμάτες  
    

   150  

ΣΥΝΟΛΟ  150 

 
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 029   (m)  150 

 

 

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 030  Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού κορυφής, ισχύος 40-60W  με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής 

(LED)  Ισχύος 40-60W   
 

1  Πεζόδρομος ταξιαρχών- Πλατεία Σμηναγού Μπαλατσούκα 
 

    17  

ΣΥΝΟΛΟ  17 

 

2  Κεραμάτες 
 

    8  

ΣΥΝΟΛΟ  8 

3 Εργατικές Κατοικίες 
 

    8  

ΣΥΝΟΛΟ  8 

 
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 030   (τεμ.)  33 
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                Δήμου Αρταίων 
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 031 Σιδηροιστό  ηλεκτροφωτισμού 4μ 
 

1  Πεζόδρομος Ταξιαρχών  
 
 

    2  

ΣΥΝΟΛΟ  2 

 

2  Κεραμάτες 
 
 

    8  

ΣΥΝΟΛΟ  8 

3  Εργατικές Κατοικίες 
 

    8  

ΣΥΝΟΛΟ  8 

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 031   (τεμ.)  18 

 

 
 

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 032  Ηλεκτρόδιο γείωσης 
 

1  Σουλίου - Πέτα 
 
   

 
 

   3  

ΣΥΝΟΛΟ  3 

 

2 

 

Αγ. Νικολάου 

    

    2  

ΣΥΝΟΛΟ  2 

3 

 

Ευαγγελιστρίας  

    

    3  

ΣΥΝΟΛΟ  3 

 

4 Κομνηνών 
 
    
 

    2  

ΣΥΝΟΛΟ  2 

 
 

5 

 

Ηρακλείτου 

   2  

ΣΥΝΟΛΟ  2 

 

6 

 

Πλατεία  Καραϊσκάκη 

    3  

ΣΥΝΟΛΟ  3 
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7 

 

Πλατεία  Σμηναγού Μπαλατσούκα 

    2  

ΣΥΝΟΛΟ  2 

 
 
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 032   (τεμ.)  17 

 

 
 

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 033  

 
Έλεγχος ασφαλούς λειτουργίας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ΦΟΠ 

1  Σουλίου - Πέτα 
 

   12  

ΣΥΝΟΛΟ  12 

 

2 

 

Αγ. Νικολάου 

    4  

ΣΥΝΟΛΟ  4 

3 

 

Ευαγγελιστρίας  

    

    5  

ΣΥΝΟΛΟ  5 

 

4 Κομνηνών 
 
 

    5  

ΣΥΝΟΛΟ  5 

 
 

5 

 

Ηρακλείτου 

   4  

ΣΥΝΟΛΟ  4 

 

6 

 

Πλατεία  Καραϊσκάκη 

    8  

ΣΥΝΟΛΟ  8 

 

7 

 

Πλατεία  Σμηναγού Μπαλατσούκα 

    7  

ΣΥΝΟΛΟ  7 

 
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 033   (Ώρες)  45 

 
AT. 034 

 
Αυτόματος  ηλεκτρονικός  διακόπτης  διαρροής Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Τετραπολικός 30 ma 
4Χ40 Α 

1  Σουλίου - Πέτα 
 
    

   1  

ΣΥΝΟΛΟ  1 

 

2  Αγ. Νικολάου 
 
 

    1  

ΣΥΝΟΛΟ  1 
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3  Ευαγγελιστρίας 
 
 

    1  

ΣΥΝΟΛΟ  1 

 

4  Πλατεία Καραϊσκάκη 
 
 

    1  

ΣΥΝΟΛΟ  1 

5  Πλατεία  Σμηναγού Μπαλατσούκα 
 
 

    1  

ΣΥΝΟΛΟ  1 

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 034   (τεμ.)  5 

 

 
 

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 035 

 
 Εγκαταστάσεις  Φωτισμού Οδών -  Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού  τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας 
διόδων  φωτοεκπομπής (LED). Ισχύος 80-110 W με βραχίονα βαμμένο σε χρώμα ανθρακί. 
 

1 

 

Καμηλών 

    11  

ΣΥΝΟΛΟ  11 

2 Περικλεόυς 

 

    7  

ΣΥΝΟΛΟ  7 

3 

 

Αυξεντίου 

    7  

ΣΥΝΟΛΟ  7 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 035   (τεμ.)  25 

 

 
 

AT. 036  Εγκαταστάσεις  Φωτισμού Οδών- Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων. Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60Χ40 
cm 

1 

 

Περικλέους 

   1  

ΣΥΝΟΛΟ  1 

 
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 036   (τεμ.)  1 

 

 
 

AT. 037  Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού - Αφαίρεση χαλυβδίνων ιστών φωτισμού. Αφαίρεση και μεταφορά ιστού ύψους 
μέχρι 14,00 m. (Τεμ.) 

1 

 

Πλατεία Σκουφά 

   8  

ΣΥΝΟΛΟ  8 

 

2 

 

Πεζόδρομος Ταξιαρχών 

   2  

ΣΥΝΟΛΟ  2 

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 038   (τεμ.)  10 
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ΑΤ.038 Τοπικός ελεγκτής DMX RDM, δημιουργίας σεναρίων φωτισμού για τα αντίστοιχα γραμμικά φωτιστικά RGBW (τεμ.) 
 

1 

 

Πρόσοψη Δημαρχείου 

 

    2  

ΣΥΝΟΛΟ  2 

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 039   (τεμ.)  2 

 

 
 

ΑΤ.039 Γραμμικό φωτιστικό τύπου προβολέα wallwasher (m) 
 

1 

 

Πρόσοψη Δημαρχείου 

 

    32  

ΣΥΝΟΛΟ  32 

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 040   (m)  32 

 

 
 
ΑΤ.040 Πλάκας γείωσης από ηλεκτρολυτικό χαλκό (Τεμ.) 
 

1 

 

Σκουφά 

 

    4  

ΣΥΝΟΛΟ  4 

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 041   (τεμ)  4 

 
 

                                                                                                                                                               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                     

 Άρτα ___/_7_/__2022_ 
Ο Συντάξας 

 
 
 

Θεόδωρος Μπαλατσούκας 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε 

Άρτα ___/_7_/_2022_ 
Η Προϊσταμένη Η/Μ 

 
 
 

Μιράντα Νούτση 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε 

Άρτα ___/_7_/_2022_ 
Η Δ/ντρια ΤΥΔ 

 
 
 

Σοφία Γρύλλια 
Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε 
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